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SITUERING 

De coronacrisis raakt alle kinderen en jongeren fel. Hun rechten staan onder druk. Hun bewegingsruimte en sociale 

contacten zijn drastisch ingeperkt, hun dagelijkse patronen grondig dooreengeschud. Ze hebben daarin nauwelijks 

inspraak. Hun belangen worden te weinig meegenomen bij het beleid over alle bevoegdheden heen. De impact van 

deze crisis is niet voor alle jongeren even groot, veel hangt af van hun situatie en hoe kwetsbaar die is. Jongeren zelf 

bewijzen hoe ze samen veerkrachtig zijn maar toch zijn er honderdduizenden kinderen en jongeren die de 

pandemie en de bijhorende maatregelen extra hard voelen. Het gaat om kinderen die in kansarmoede 

opgroeien, in moeilijke gezinscontexten leven of een mentale of fysieke beperking hebben. 



 

Met dit advies maken wij de rekening op. Hoe evalueren we het crisisbeleid van de afgelopen maanden? En hoe 

zorgen we vooral dat kinderen en jongeren centraal komen te staan bij de relance of een eventuele volgende 

uitbraak en lockdown? Maar ook: naar welke samenleving willen we na corona evolueren? Hoe pakken we 

steeds terugkerende problemen gerelateerd aan bijvoorbeeld kinderarmoede structureel aan? 

Een gezondheidscrisis als deze vergt een snelle en ingrijpende aanpak. De maatregelen vertrekken vanuit 

wetenschappelijke expertise over hoe de verspreiding van een virus tegen te gaan. Maar de gekozen aanpak vertrekt 

ook onbewust vanuit dominante maatschappelijke groepen en referentiekaders. Het beleid stoelt op onuitgesproken 

opvattingen over de mainstream. Ook al is die op verschillende plekken niet in de meerderheid, bijvoorbeeld in 

grootstedelijke contexten waar kinderen en jongeren klein wonen. 

Arktos, een jeugdwerkorganisatie die met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties werkt, omschrijft 

de impact van de coronacrisis als volgt: 

“De coronacrisis heeft de kloof tussen kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en de ‘rest’ van de samenleving nog 

vergroot. Dit alles bovenop al bestaande complexe situaties waarin kinderen en jongeren zich bewegen.  We zien dat 

kinderen en jongeren op diverse vlakken geraakt worden:   

• Emotioneel ervaren ze onder meer angst, onzekerheid, verwarring, frustratie, verdriet en rouw.  We merken dat 

sommige kinderen en jongeren hierdoor verlamd zijn, en geen informatie of mensen meer toelaten.   

• Op sociaal vlak is er een duidelijk gebrek aan sociale ervaringen en mogelijkheden om hun gevoelens te 

delen.  Kinderen en jongeren verliezen enerzijds de connectie met de school en met de buitenwereld, anderzijds 

ontbreekt de mogelijkheid om eens alleen te zijn en tot rust te komen.    

• Fysiek stellen we bij meerdere kinderen en jongeren ‘coronakilo’s’ vast door ongezondere voeding en minder 

beweging. Afspraken bij dokters en andere hulpverleners worden uitgesteld, waardoor de behandeling onderbroken 

wordt of niet gestart.  Ook het slaapritme bij veel van hen is verstoord.  Ze leven meer ’s nachts.   

• Op financieel gebied is er ook onzekerheid, zijn er diensten/middelen niet of moeilijker ter beschikking. Kinderen en 

jongeren kunnen bijvoorbeeld hun schooltaken niet of onvoldoende uitvoeren door een gebrek aan middelen. 

Bovendien ligt bij een aantal jongeren omwille van de financiële thuissituatie de focus momenteel op inkomsten 

genereren door werk (bv. studentenjobs) eerder dan op shooltaken uitvoeren.  

• Een aantal kinderen en jongeren geven ook aan dat ze weinig of geen veilige ruimte meer hebben.  Klachten over 

fysiek en psychisch geweld worden niet behandeld terwijl de drempel om dergelijke problemen aan te klagen al zeer 

hoog is.   

• Anderstalige jongeren begrijpen de situatie niet altijd en sluiten zich voor alles af.   

• Jongeren van andere herkomst hebben angst om familie in hun land van herkomst niet meer te mogen zien en 

voelen zich ontheemd.  Ze kunnen met hun verdriet niet makkelijk ergens terecht, omwille van een klein sociaal 

netwerk.” 

Onderzoeksresultaten van onder andere het Kinderrechtencommissariaat i.s.m. de Kinderrechtencoalitie en het 

Kenniscentrum Kinderrechten1, Uit de Marge2 en anderen staven deze bevindingen. Allemaal zijn ze het er over eens: 

de coronacrisis heeft zware gevolgen voor kinderen en jongeren. 

Kinderen en jongeren zijn sowieso kwetsbaar omwille van hun leeftijd en doordat ze nog in volle ontwikkeling zijn. 

Daarnaast legt deze crisis op een pijnlijke manier een aantal structurele problemen en hiaten bloot in het weefsel van 

onze samenleving. Te veel kinderen en jongeren vallen door de mazen van het net. We moeten deze moeilijkheden 

onder ogen zien en aanpakken. Niet alleen voor al die individuele levens die geraakt worden in hun ontwikkeling, maar 

ook om als samenleving sterker te staan in de vele sociale, economische en ecologische uitdagingen die op ons 

afkomen. 

Maar het is niet allemaal kommer en kwel! Kinderen en jongeren tonen zich samen bijzonder veerkrachtig deze periode. 

Meer nog: ze tonen hoe zij van onderuit verandering kunnen brengen. Het is mooi om te zien hoe zij creatief tonen dat 

het wél kan, ook hun steentje bijdragen, solidair zijn en mee oplossingen bedenken. In dit advies zetten we enkele 

                                                           
1 https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/20200525_rapport_jongeren_over_corona.pdf  

2 https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf  

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/20200525_rapport_jongeren_over_corona.pdf
https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf


 

mooie voorbeelden van hun aanpak in de kijker. Laat net dàt onze belangrijkste boodschap zijn: kinderen en 

jongeren zijn evenwaardige partners in de uitbouw van onze samenleving, mét of zonder corona. De Vlaamse 

Jeugdraad kan niet duidelijker zijn: betrek ons, wij zitten boordevol ideeën en hebben er zin in. 

Om tot dit advies te komen, legden we onze oren te luisteren bij heel wat jeugdwerkorganisaties en andere organisaties 

die met kinderen en jongeren werken. De vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad gingen aan de slag om hun peers te 

bevragen en we lieten ons inspireren door relevante onderzoeken en experten ter zake.  

Dankjewel aan alle jongeren die met ons hun getuigenissen deelden, het Kinderrechtencommissariaat, de 

Kinderrechtencoalitie, Uit de Marge, Arktos, de CLB’s, Awel, Demos, Bataljong, VSK, VVS, KLJ, Kenniscentrum 

Kinderrechten, Groep Intro, VECK, Kind & Samenleving, VDS, Tumult, Cachet, JES, Formaat, Chirojeugd Vlaanderen… 

ADVIES 

Dit advies is opgedeeld per verantwoordelijk beleidsdomein. Het spreekt voor zich dat bepaalde adviespunten 

beleidsoverschrijdend zijn. In het advies nemen we 3 perspectieven mee:  

 Het kindperspectief, vertrekkende vanuit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (tot 18 jaar).  

 Het jongerenperspectief (+18) dat focust op concrete situaties die van toepassing zijn voor jonge volwassenen, 

van studenten tot werkzoekenden, tot jonge starters. 

 Het perspectief van het jeugdwerk en wat nodig is om ook van hieruit duurzame vooruitzichten te kunnen blijven 

bieden aan alle kinderen en jongeren. 

We doen telkens aanbevelingen op korte termijn, voor als een lockdown zich zou herhalen en daarnaast ook meer 

structurele aanbevelingen op langere termijn. 

1. JEUGD- EN KINDERRECHTEN 

1.1. Kinderen en jongeren centraal vanuit een kinderrechtenperspectief 

Zet de belangen van kinderen en jongeren centraal in deze crisis en bij de relance. Gebruik het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind en bijhorende basisprincipes als leidraad. 

De gezondheidscrisis waarin we zitten, dwong de politiek tot snel handelen. De fysieke gezondheid van de bevolking 

werd hierbij de eerste prioriteit. De Vlaamse Jeugdraad riep vanaf het begin op om de coronamaatregelen proportioneel 

te houden en bij uitvoering rekening te houden met de kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind en voor deze gezondheidssituatie meer specifiek uitgewerkt in “General comment No. 

15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24)”. Daarnaast 

werkt het Comité voor de Rechten van het Kind richtlijnen uit rond de aanpak van de pandemie met respect voor 

kinderrechten. 

We zitten intussen in de staart van de epidemie en er is al meer bekend over het virus. We kunnen besluiten dat 

beslissingen aan het begin van de lockdown weinig rekening hielden met dit kinderrechtenperspectief. Sterker 

nog: kinderen en jongeren werden meer slachtoffer van de gevolgen van de coronamaatregelen dan van de epidemie 

zelf. Ook hun mentale gezondheid ging achteruit. Dat leren ons de cijfers van hulplijnen als Awel, CLB Chat, 

nupraatikerover.be etc. die hun oproepen gedurende de lockdown enorm zagen stijgen3. 

                                                           
3 https://www.benjamindalle.be/post/aantal-meldingen-intrafamiliaal-geweld-met-jongeren-verdriedubbeld 



 

Kinderen en jongeren stonden niet centraal in deze crisis en dat zal ook op langere termijn zijn tol eisen. België 

ratificeerde nochtans 30 jaar geleden al het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een instrument 

dat, samen met zijn Algemene Commentaren, een geknipte leidraad biedt. We pleiten er meer dan ooit voor om ook in 

deze crisis de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag in acht te nemen. 

• Kinderrechten zijn ondeelbaar en onderling afhankelijk: het beschermen van het recht op gezondheidszorg of het 

recht op (over)leven mag niet ten koste gaan van alle andere rechten. Meer nog, de realisatie van andere rechten is 

nodig om het recht op gezondheidszorg te maximaliseren. 

• Het recht op non-discriminatie: maatregelen mogen geen bepaalde groepen extra discrimineren of discriminatie tot 

gevolg hebben. 

• Het recht op (over)leven en ontwikkeling: maatregelen moeten alle aspecten van de gezondheid en de ontwikkeling 

van het kind in acht nemen, met inbegrip van de fysieke, mentale, morele, geestelijke en sociale dimensies. 

• Het recht van het kind om gehoord te worden: bij de afweging welke situatie al dan niet het beste is voor het kind, 

moet het kind gehoord worden en kunnen participeren, rekening houdend met leeftijd en maturiteit. 

• Het belang van het kind: in de praktijk moet telkens het belang van het specifieke kind voorop staan bij het zoeken 

naar een voor het kind haalbare situatie, rekening houdend met de fysieke, emotionele, sociale en opvoedkundige 

noden, leeftijd, geslacht, relatie met ouders en opvoeders en de familiale en sociale achtergrond én nadat het kind 

werd gehoord. 

1.2. Het recht op spelen. Kinderen en jongeren als volwaardige gebruikers van de 

publieke ruimte  

Maak het recht op spelen en het recht op vrije tijd als essentiële basisrechten voor elk kind en elke jongere 

waar.  

Sluit bij een gezondheidscrisis de publieke ruimte en in het bijzonder de speel- en ontmoetingsplekken voor 

kinderen en jongeren als laatste af en open ze als eerste weer.  

Zorg vanuit de verschillende overheden voor een juiste promotie, perceptie en informatie voor ouders rond 

buiten spelen en buiten zijn zodat er voldoende vertrouwen groeit om kinderen opnieuw gebruik te laten maken 

van de publieke ruimte.  

Het perspectief van kinderen en jongeren ontbrak te vaak in de exit-maatregelen. Het recht op vrije tijd, en voldoende 

fysieke en psychische ruimte daarvoor, mag geen privilege zijn. Het moet een antwoord zijn op de fundamentele 

noden van kinderen en jongeren om te spelen, te sporten, te ontmoeten en zich veilig en zelfstandig te verplaatsen. 4 

Het tekort aan buitenspeelruimte wordt steeds groter in Vlaanderen. Ook de actieradius van kinderen en jongeren om 

zich vrij en veilig naar een speel- of hangplek te begeven, neemt af. En zo bleven er in de crisis te veel kinderen weken 

lang noodgedwongen binnen. Uit de bevraging van het Kinderrechtencommissariaat blijkt ook dat “kinderen en jongeren 

die het financieel moeilijker hebben en kinderen die geen eigen plekje hebben, naar buiten gaan meer missen dan hun 

leeftijdsgenoten. Jongeren die zeggen dat het financieel moeilijk gaat sinds corona (21% van de 2.473 jongeren) en 

thuis geen eigen rustplek hebben (20,4% van de 4.809 jongeren) gaan ook (bijna) nooit naar buiten.”   

Uit verschillende hoeken klonken al snel noodkreten over de nefaste gevolgen van de lockdown. Zo werden de noden 

en uitdagingen rond (publieke) ruimte in Vlaanderen des te meer scherp gesteld. Kind & Samenleving stelt het als volgt: 

“De crisis zet de bestaande ongelijkheden scherper in het licht. Het belang van de openbare ruimte werd echt wel 

                                                           
4 Zoals wordt beschreven in Artikel 31 in het Kinderrechtenverdrag (recht op vrije tijd, spel en recreatie en het belang van mentale en fysieke ruimte), 

geratificeerd in onze grondwet (Artikel 23: menswaardig leven en participatie aan vrije tijd als grondrecht) en zoals ook blijkt uit verschillende onderzoeken 

rond spelen (Meire, 2008) en kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en vrijetijdsbesteding (Coussée & Roets, 20114; Steunpunt 

Vakantieparticipatie, 2009).  



 

duidelijk in de dichtbebouwde stedelijke wijken, juist waar die publieke ruimte schaars is. En wie klein behuisd 

is en geen eigen buitenruimte heeft, moet het doorgaans ook stellen met een beperkte openbare ruimte. Terwijl het net 

omgekeerd zou moeten. In een ruim huis met tuin is het, binnen en buiten coronatijden, een pak makkelijker om ‘thuis’ 

tijd door te brengen. De weinige hotspots in een dichtbebouwde wijk worden al snel te druk en ook zonder corona vallen 

ze vaak ten prooi aan claimgedrag. Daar zijn kinderen vaak de dupe van, met name jonge kinderen en meisjes.”5 

Experimenteer met de extra openstelling van lokale publieke (jeugd)ruimte en verwerk de bevindingen in een 

duurzaam lokaal jeugdruimteplan.  

Werk een concrete analyse en ruimteplan uit, in samenspraak met kinderen en jongeren zelf, het jeugdwerk, 

ouders en andere stakeholders. 

Maak op Vlaams niveau werk van een doortastend actieplan rond jeugdruimte om kwaliteitsvolle (semi)publieke 

speel- en ontmoetingsruimte en veilige verbindingswegen bij te creëren. 

Voor kinderen en jongeren is publieke ruimte goud waard. Om onze samenleving opnieuw sterk op te bouwen, mensen 

vertrouwen te geven en nieuwe uitdagingen aan te gaan, hebben we niet minder maar net meer fysieke en openbare 

ruimte nodig die ontmoeting mogelijk maakt. Dat bleek ook prioritair tijdens het Gentse JongerenPanel EXIT PLAN6, 

een participatieve brainstorm van JES en Overkop, om de noden van jongeren te verzamelen voor een Gents exitplan 

deze zomer. We moeten zorgen voor meer en betere jeugdruimte voor iedereen, ook voor wie zelf geen tuin heeft of in 

het midden van de stad woont. Want ruimte gericht op kinderen en jongeren komt heel de bevolking ten goede. En dit 

gaat verder dan meer speeltuinen of skateparken.  

Er is een extra openstelling nodig van (semi-)publieke plekken zoals schoolspeelplaatsen, sporthallen, 

tussenruimtes… maar ook aan herbestemming van straten en parkings om veilige verplaatsingen mogelijk te 

maken.7 We sluiten ons hierbij aan bij het corona-advies van het Kinderrechtencommissariaat8. Denk hierbij ook aan 

binnenruimte in koude periodes voor wie geen andere warme opties heeft. 

Op korte termijn vraagt de Vlaamse Jeugdraad aan lokale besturen om te experimenteren met die openstelling van 

ruimte. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat verschillende overheden ambitieuzer moeten zijn en niet alleen publieke 

ruimten en speeltuinen opnieuw toegankelijk maken maar verder gaan en méér ruimte creëren. 

 

Voorbeeld: De stad Kortrijk gaat de parking van de Groeningelaan ontharden en teruggeven aan de buurt. Zo wordt 

een aantrekkelijke fietsverbinding en verblijfsplek gecreëerd en bekijkt men om er een extra speelplaats van te maken 

voor de kinderen van de school in de buurt9. 

Op middellange termijn vragen we dat lokale besturen een concrete analyse en ruimteplan uitwerken, in 

samenspraak met kinderen en jongeren, het jeugdwerk, ouders en andere stakeholders. Voor lokale besturen kan de 

coronasamenleving als het voorlopige “nieuwe normaal” een goede reflectie- en try-outperiode worden om ruimte in de 

gemeente te herdenken. Zo komt er ook op lange termijn meer ruimte voor kinderen en jongeren vrij in Vlaanderen. 

Zo’n lokaal ruimteplan vermeldt duidelijk hoe de gemeente haar publiek domein en ruimte zal organiseren in de 

toekomst, ook in het geval van nieuwe maatregelen. Welke (semi-)publieke speel- en ontmoetingsplekken blijven open? 

Welke worden extra geopend en onder welke voorwaarden? Hoe zullen de lokale overheid en haar toezichthouders 

handelen t.o.v. spelende en rondhangende jeugd en hun ouders? En tenslotte: welke preventieve 

communicatiestrategie zet de lokale overheid op rond dit plan en de perceptie naar jongeren in de publieke ruimte? 

                                                           
5 https://k-s.be/spelen-en-vrije-tijd/spelen/buitenspelen-in-coronatijden/  

6 https://www.facebook.com/events/269199574225921/  

7 https://ambrassade.be/nl/nieuws/draaiboek-maatregelen-exitstrategie-

jeugdruimte?fbclid=IwAR2fnNC5vpMP0lPjyq5ixcH3Arcd7NLw9T4zV7CnxN9hEmWjIx2wlv1Jq-A  

8 https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/advies_2019_2020_12_jongeren_over_corona.pdf  

9 https://omgeving.vlaanderen.be/ontharden-parking-groeningelaan 

https://www.facebook.com/events/269199574225921/
https://k-s.be/spelen-en-vrije-tijd/spelen/buitenspelen-in-coronatijden/
https://www.facebook.com/events/269199574225921/
https://ambrassade.be/nl/nieuws/draaiboek-maatregelen-exitstrategie-jeugdruimte?fbclid=IwAR2fnNC5vpMP0lPjyq5ixcH3Arcd7NLw9T4zV7CnxN9hEmWjIx2wlv1Jq-A
https://ambrassade.be/nl/nieuws/draaiboek-maatregelen-exitstrategie-jeugdruimte?fbclid=IwAR2fnNC5vpMP0lPjyq5ixcH3Arcd7NLw9T4zV7CnxN9hEmWjIx2wlv1Jq-A
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/advies_2019_2020_12_jongeren_over_corona.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/ontharden-parking-groeningelaan


 

Voorbeeld: In Herent wordt een stuk van de straat speelplaats voor kinderen uit de basisschool De Kraal10. 

Op lange termijn pleiten we voor een doortastend Vlaams actieplan rond jeugdruimte in een aantal prioritaire 

buurten. Hier moeten de Vlaamse en de lokale overheid samenwerken om kwaliteitsvolle (semi-)publieke speel- en 

ontmoetingsruimte en veilige verbindingswegen bij te creëren. Samen met kinderen en jongeren en de lokale 

stakeholders. Maak middelen vrij voor steden en gemeenten om deze kwetsbare buurten om te vormen tot aangename 

leef- en speelomgevingen. 

Zet in op een jeugdvriendelijker politiebeleid, dat de relatie tussen politie, jongeren in een maatschappelijk 

kwetsbare situatie en jeugdwerkers in de steden verbetert via onder andere structureel overleg tussen 

jeugdwerk en politie op lokaal niveau. 

 
De schrik voor de politie zit er goed in bij jongeren, zeker die uit kwetsbare contexten: in de bevraging van Uit De Marge 

tijdens de lockdown geeft 58,8 % van de kinderen en jongeren aan angst te hebben voor een boete. 30,6% is bang dat 

de politie hen in de openbare ruimte zal aanspreken op hun gedrag, 30,6 % voelt zich geviseerd door de politie die 

aanwezig is op straat.  

  

De psychische ruimte voor kinderen en jongeren in het openbaar domein werd tijdens de coronacrisis nog kleiner door 

de aanwezigheid van politie en andere toezichts- en veiligheidsdiensten. Op plaatsen waar weinig privéruimte 

beschikbaar is, schreef de politie een groot aantal boetes uit aan jonge mensen. Ze hield weinig rekening met de sociale 

omstandigheden bij het uitschrijven van pv's. Tieners en jongeren die geen alternatief hebben om zich te ontspannen, 

voelen zich nog meer dan voordien geviseerd.   

Het jeugdwerk kan en wil haar rol spelen om de kloof tussen jongeren en politie te verkleinen. In het belang van 

kinderen en jongeren, maar ook in het belang van de maatschappij zodat de regels worden gerespecteerd. Waar al 

samenwerking tussen politiediensten en jeugdwerk bestaat, zien we dat ook nu nauw overleg plaatsvindt. De politie 

neemt dan een signaalfunctie op naar het jeugdwerk, dat op haar beurt precaire situaties van jongeren structureel 

probeert aan te pakken. Ook zijn er veel lokale besturen en ordehandhavers die hun signaalfunctie van huiselijk geweld 

zeer goed opnemen. We kunnen leren uit deze goede praktijken. 

Jeugdwerkers, of opbouwwerkers, of straathoekwerkers of... zijn niet overal een realiteit. Ook waar er geen 

jeugdwelzijnswerkers zijn, start een samenwerking met de politie best vanuit de jeugdreflex. Dat kan en dat gebeurt. Dit 

kunnen we dus ook breder trekken naar iedereen die betrokken is bij en/of werkt met het gezin in kwestie. 

Laat deze situatie dus een aanleiding zijn om in alle politiezones structureel overleg op te starten met jeugdwerk 

en straathoekwerk en jongeren zelf. Dit is geen snelle oplossing, maar het wordt steeds duidelijker dat de start van 

dit proces naar wijkgericht politiewerk en samenwerking met jeugdwerk overal broodnodig is. 

Dit is een appèl op verschillende niveaus. We vragen aan de ministers van Jeugd en de federale collega’s van 

Binnenlands Bestuur en Binnenlandse zaken om gelijkwaardige samenwerking tussen jeugd(welzijns)werk en 

lokale besturen en politiediensten te faciliteren en versterken. Lokale besturen zouden de regierol moeten 

opnemen in een ketenaanpak. Ze moeten hierbij de wijkagent zien als de ‘go-between’: die kent zijn wijk en mogelijke 

problematische thuissituaties. Deze persoon heeft vertrouwen opgebouwd bij de jongeren, wordt gerespecteerd en 

erkend.  

Politie en jeugdwerk kunnen enorm veel van elkaar leren, in beide richtingen. Als ze essentieel vanuit een constructieve, 

preventieve en vooral gelijkwaardige bril kijken naar de omgang met jongeren. Verschillende steden en gemeenten 

hebben al dergelijke samenwerkingen: Zo kwam Zo Geflikt samen met Gentse agenten en jeugdwerkers van vzw Jong 

om met elkaar in gesprek te gaan voor een betere samenwerking in het belang van kinderen en jongeren. Er lopen met 

Uit de Marge in een ondersteunende en coördinerende rol gesprekken tussen jongeren en politie naar aanleiding van 

conflicten in o.a. de Gentse Brugse Poort wijk. Gelijkaardige acties lopen in Turnhout. Ook heel wat andere voorbeelden 

zijn bekend bij Uit de marge en Bataljong. 

                                                           
10 https://www.hln.be/in-de-buurt/herent/extra-speelruimte-op-straat-voor-schoolkinderen-de-kraal-centrum~a44fb706/  

https://www.hln.be/in-de-buurt/herent/extra-speelruimte-op-straat-voor-schoolkinderen-de-kraal-centrum~a44fb706/


 

Vooralsnog hangen goede voorbeelden vaak af van de goodwill van lokale besturen zelf. Het zou voor een jongere niet 

mogen uitmaken of hij in gemeente x of y woont. Elke inspecteur moet meer jeugdinspecteur worden, en elke vorm van 

politiewerk meer wijkgericht. Goede uitwisseling tussen jeugdwerk en politie is hierbij van zeer groot belang. Ga uit van 

de sterktes en opgebouwde relaties tussen jeugdwerkers en jongeren, erken deze relaties, zet sleutelfiguren in, zorg 

dat de politiekrachten deze jeugdwerkers/brugfiguren ook herkennen en respecteren. Zij staan het dichtste bij de 

jongeren dus kunnen de kloof tussen jongeren en politie alleen maar verkleinen en het soms aanwezige wantrouwen 

wegwerken. 

Doel van dit alles is bescherming van jongeren in kwetsbare situaties (begrip opwekken, beter informeren, regels 

doen handhaven, zorgen dat de ‘schade’ niet verder oploopt, want die zal na corona allemaal moeten hersteld 

worden…) maar evenzeer bescherming van politieagenten. De huidige situatie zet relaties onder druk. Een GAS-

boete of interventie kan de situatie doen escaleren, zoals we al zagen. Lokale uitwisselingen, gesprekken en acties 

laten jeugdwerk en politie beter op elkaar afstemmen, om elkaars leefwereld beter te leren kennen en met als 

gemeenschappelijk belang het welzijn en de veiligheid van kinderen en jongeren. Daarnaast is er nood aan een duidelijk 

uitgangskader met een eenduidige omschrijving van wat overlast dan precies is. Het is essentieel om jongeren hier ook 

zelf bij te betrekken. Van participatie is momenteel weinig sprake: jongeren zijn zelden betrokken bij de definitie van het 

probleem, laat staan van de mogelijke oplossingen. 

 

Voorbeeld:  Zo Geflikt, een project van de vzw Uit De Marge, werkt met de verschillende partijen samen om van 

onderuit de bezorgdheden en frustraties bij jongeren in hun contacten met de politie aan te pakken. Tegelijkertijd 

onderschrijft het project ook goede praktijken binnen politiekorpsen.11 Ze schreven o.a. al de publicatie ‘bruggen  

bouwen met de politie: tips voor jeugdwerkers’12 

1.3. Recht op informatie en participatie 

1.3.1. Informatie 

Zet bij nieuwe maatregelen in op correcte informatie en heldere, eenduidige overheidscommunicatie op maat 

van kinderen en jongeren. Communiceer rechtstreeks met hen en doe dat pas wanneer beslissingen op alle 

niveaus genomen zijn.  

Ondersteun de verdere ontwikkeling van sterke informatiekanalen als WAT WAT, Karrewiet of NWS NWS NWS, 

gericht op de doelgroep kinderen en jongeren.   

Kinderen en jongeren hebben recht op laagdrempelige en laagdrempelig verspreide informatie13. Voor kinderen spelen 

initiatieven als Karrewiet een grote rol, alsook influencers via kanalen als TikTok. Voor jongeren betekent dat online 

communicatie via jongerenkanalen, nieuwe media en influencers. WAT WAT en NWS NWS NWS  zijn voorbeelden van 

sociale media initiatieven die duidelijke en actuele informatie bieden op maat van jongeren, vanuit jongerenperspectief. 

Zet deze kanalen volop in bij nieuwe of aangepaste maatregelen en maak informatie-initiatieven voor kinderen en 

jongeren ook breed bekend, niet alleen bij de kinderen en jongeren zelf maar ook bij intermediairen zoals 

leerkrachten en bij ouders.  

Ook offline communicatie draagt bij tot heldere informatie: affiches op school of in het straatbeeld, drukwerk voor 

specifieke contexten zoals het jeugdwerk. Gebruik daarbij vooral symbolen en vermijd teveel tekst.  

                                                           
11 https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/  

12 https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/01/bruggenbouwen_politie_jeugdwerk_lr.pdf  

13 Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 17. 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf 
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https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf


 

Voorbeeld: De Ambrassade ontwikkelde pictogrammen bij de regels die gelden voor de zomeractiviteiten van het 

jeugdwerk.14 

Laat politici meer rechtstreeks communiceren met kinderen en jongeren, en die doelgroep uitdrukkelijk benoemen 

in de boodschappen van de Veiligheidsraad. 32% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Waarom kan dan geen deel 

van de persconferenties specifiek over kinderen en jongeren gaan? Kinderen en jongeren zijn geen 

tweederangsburgers. De vertaalslag naar wat maatregelen voor kinderen en jongeren betekenen, is een must. In 

Noorwegen zijn er bijvoorbeeld aparte persconferenties voor kinderen en jongeren. Dit zorgt niet enkel voor informatie 

uit de eerste hand, het verhoogt ook de betrokkenheid van jongeren en het gevoel dat ze deel uitmaken van de 

samenleving en actief meewerken aan het inperken van deze pandemie. 

Leg meer accent op positieve communicatie naar kinderen en jongeren. Leg met andere woorden meer nadruk 

op wat wél mag dan op wat niet mag. Zo geef je hen bruikbare handvaten. Maak kinderen en jongeren ook niet 

ongeruster dan nodig. Uit de grootschalige enquête van het  Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum 

Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie bleek dat 1 op de 3 kinderen bang was om zelf ziek te worden. Deze angst 

is disproportioneel aangezien kinderen geen risicogroep vormen. Toch waren heel wat kinderen en jongeren bang om 

buiten te komen. Die angst leidde ook tot een lagere schoolopkomst van kinderen bij de gefaseerde heropstart van de 

scholen op 15 mei. Paniek bij ouders,  maar ook media en fake news dragen bij tot die angst. Dit toont eens te 

meer het belang aan van correcte en duidelijke informatie vanuit betrouwbare bronnen.   

Communiceer tot slot ook pas naar kinderen en jongeren als nieuwe maatregelen op alle niveaus beslist zijn om 

onnodige verwarring en een vertrouwensverlies in het politiek systeem te voorkomen. 

Zet laagdrempelige eerstelijnswerkers in, zoals jeugdwerkers en straathoekwerkers, om kinderen en jongeren 

in kwetsbare situaties te informeren over en te ondersteunen bij nieuwe maatregelen. 

Niet alle kinderen en jongeren volgen betrouwbare (nieuws)bronnen of gaan actief op zoek naar informatie. Kinderen 

en jongeren in kwetsbare situaties missen vaak heel wat belangrijke info, of baseren zich op info uit minder betrouwbare 

bronnen. 

De preventieve en informatieve rol van jeugdwerkers en hun vertrouwensband met jongeren is op dat moment 

cruciaal en stelt hen in staat om te blijven connecteren met kinderen en jongeren. Erken hen in hun informatierol naar 

kwetsbare doelgroepen. De erkenning als essentieel beroep voor jeugdwelzijnswerkers is hierbij al heel belangrijk, zet 

ook verder in op de wederzijdse en gelijkwaardige uitwisseling tussen jeugdwerkers, lokale overheden, ordehandhaving 

en andere sectoren. Het is hierbij belangrijk dat jongeren en/of hun ouders die het Nederlands niet machtig zijn, toch 

geïnformeerd worden, eventueel in een andere taal. Laat jeugdwerkers dus de taal van de jongere spreken. De 

informatiebrochures van het Agentschap Integratie & Inburgering kunnen hier ook van dienst zijn. 

1.3.2. Informatiegeletterdheid, datageletterdheid en digitalisering 

Versterk de informatie- en datageletterdheid bij kinderen en jongeren zodat ze nepnieuws en complottheorieën 

kunnen herkennen en data kunnen interpreteren.  

 
Tijdens de coronacrisis zagen we allerhande voorbeelden van misinformatie en desinformatie en een wildgroei aan 

complottheorieën. Vooral jongeren en laaggeschoolden waren hier vatbaar voor. Dat bewijst  dat het belang 

                                                           
14 https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/pictogrammen  
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van informatiegeletterdheid steeds groter wordt. De urgentie is groot: uit het laatste PISA-onderzoek blijkt dat 

minder dan tien procent van de vijftienjarigen wereldwijd een feit van een mening kan onderscheiden. 

 

Voorbeeld: Uit de marge en Stampmedia zetten in op hoe fake news ontkrachten via vorming en tutorials15. 

 

Versterk ook de datageletterdheid bij kinderen en jongeren. Deze crisis werd/wordt vooral uitgedrukt in cijfers. Data 

interpreteren, was een voorwaarde om boodschappen als ‘flatten the curve’ te snappen. Met een versnelde digitalisering 

worden data steeds belangrijker. Anticipeer hierop en versterk kinderen en jongeren nu in hun skills om data te 

interpreteren. 

 

Beide moeten onder andere door het onderwijs worden opgenomen, en liefst al van jongs af aan. 

Zet in op e-inclusie binnen een gedigitaliseerde samenleving: maak hardware toegankelijk voor álle kinderen 

en jongeren en versterk de digitale vaardigheden van kinderen, jongeren en hun ouders.  

De coronacrisis heeft een versnelde digitalisering in de samenleving ontketend. Dat brengt verschillende uitdagingen 

met zich mee voor kinderen en jongeren: in de eerste plaats moeten ze beschikken over of toegang hebben tot de 

nodige hardware en internettoegang, vervolgens moeten ze deze correct en veilig kunnen gebruiken. 

Deze online evolutie daagt ons dus ook uit om extra in te zetten op e-inclusie, het waarborgen van de toegang tot de 

digitale wereld. Uit Apestaartjaren blijkt dat de meeste jongeren een eigen smartphone hebben. Maar dit toestel is niet 

altijd voldoende voor het maken van bv. schooltaken. 

  

Zeker kwetsbare groepen zoals jongeren in de jeugdhulp, jongeren in de armoede of jongeren met een beperking 

hebben dikwijls maar beperkte toegang tot laptops, tablets en internet. Bovendien beschikt wie thuis een laptop heeft 

niet altijd over een toestel voor zichzelf of over een plek waar ze rustig kunnen werken of les volgen. Maar ook een 

gezin dat niet als ‘kwetsbaar’ gedefinieerd zou worden, beschikt meestal niet over een laptop per kind en is aangewezen 

op beurtrollen, beperkte datalimieten of een instabiele verbinding. Maak die hardware en internettoegang 

toegankelijker om de toegang tot digitale media te garanderen als absolute randvoorwaarde en zorg voor meer 

aandacht in het onderwijs voor de beperkte toegang die kinderen en jongeren hebben tot deze media.  

Versterk hen vervolgens in hun online vaardigheden en attitudes om er voor te zorgen dat ze die hardware op een 

goede manier inzetten. De digitalisering brengt kansen en risico’s met zich mee. Zet beiden in de kijker met extra 

aandacht voor:  

• kennis over online privacy 

• kennis over online valkuilen zoals sexting, grooming, fake webshops, phishing 

• preventie en weerbaarheid rond cyberpesten 

 

Voorbeelden:  
Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren digitaal 

vaardig en weerbaar te maken. Zij delen nu bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis gratis hun kennis via webinars.16 

 

Mediaraven maakte een online reeks tijdens corona: de Quarantaine-klets waarin jongeren hun verhaal vertellen. Ze 

getuigen over de rol van digitale media in hun leven en wat dat betekent voor hen17.  
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16 https://www.lidk.be/  
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1.3.3. Participatie 

Betrek kinderen en jongeren bij de formulering van nieuwe maatregelen en informeer hen hoe ze kunnen 

meepraten en participeren aan het maatschappelijk debat. Luister naar de megafoon van kinderen, jongeren 

en het jeugdwerk en maak van elke minister een minister van Jeugd. 

 

Het perspectief van kinderen en jongeren verdient een megafoon, en die megafoon is het jeugdwerk. Kinderen en 

jongeren zijn de lijm van onze maatschappij. Hun signalen zijn vaak enorm veelzeggend, maar hun stem klinkt niet 

luid genoeg zonder megafoon. Kinderen en jongeren lieten in deze crisis van zich horen, klommen op een muurtje 

en riepen heel luid wat er nodig is voor zichzelf en hun kwetsbare lotgenoten.  

 

In het jeugdwerk zijn kinderen en jongeren thuis, en worden ze tegelijk uitgedaagd. Jeugdwerk pikt hun signalen  op, 

brengt ze naar boven, denkt na over oplossingen én onderneemt actie. Voorbeeld hiervan is de absolute nood aan 

verdergezet jeugdwelzijnswerk tijdens deze crisis en de duizenden jeugdwerkers die hun jongeren niet loslieten 

ondanks het gebrek aan “echt” contact. Vanuit onze eigenheid en met onze agenda voor de toekomst van het 

jeugdwerk waarborgen we de kinderrechten op spel, ontwikkeling en inspraak. Voor elk kind. Want 

#Jeugdwerkwerkt.   

 

Deze crisis toonde aan dat sector, kabinet en departement elkaar kunnen aanvullen met sectorkennis, ondersteuning 

en snelheid in beslissingen. Het is niet alleen aan de minister van Jeugd om de stem van kinderen en jongeren 

structureel in beleid om te zetten. Elke minister zou minister van Jeugd moeten zijn en de jeugdreflex moeten 

maken. 

De stem van kinderen en jongeren en hun organisaties was te weinig hoorbaar in de huidige maatregelen en in 

de exit-strategie. Gelukkig werd het initiatief genomen om onze voorzitter op te nemen in het maatschappelijk 

relancecomité en de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties rechtstreeks te horen in de Commissie Jeugd 

van de Vlaamse Parlement.    

Bij een volgende golf, maar ook bij de relance, moeten we kinderen en jongeren van bij het begin meer zelf aan het 

woord laten zodat de maatregelen en het beleid veel meer vertrekken uit hun leefwereld en hun perspectief. Geef 

kinderen en jongeren een stem en maak gebruik van hun creativiteit. Want kinderen en jongeren zitten vol waardevolle 

ideeën. Informeer hen ook over de mogelijkheden om deel te nemen aan het debat. 

Voorbeeld: JES en Overkop in Gent zetten een jongerendialoog op rond de exit-strategie van de Stad Gent. Wat moet 

volgens jongeren centraal staan? Ze bundelden de aanbevelingen van jongeren over sport & cultuur, onderwijs, 

jeugd(welzijns-)werk en hulpverlening in een rapport voor de stad. 

2. HET PERSPECTIEF VAN JEUGDWERKORGANISATIES 

 
Allemaal hebben we nood aan sociale contacten, aan verbinding. Zoals Quinten (17 jaar) het verwoordde: “Vergroot 

de beschikbare ruimte in plaats van ze te verkleinen, we hebben allemaal nood aan contact.” En uit het onderzoek van 

het Kinderrechtencommissariaat naar wat kinderen wilden veranderen in de crisisperiode: “Dat de leuke dingen terug 

open mogen en dat we dan met elkaar (familie, vrienden) daar naartoe mogen.” (meisje, 10-11 jaar).  

 

Het middenveld in Vlaanderen zorgt als geen ander voor die verbinding, mentale én fysieke ruimte tussen 

mensen, voor ruimte om samen jezelf te zijn, creatief te zijn, kritisch in gesprek te gaan, engagement op te nemen of 

gewoon samen te zijn en elkaar te ontmoeten. Doorheen deze crisis is het belang van dit middenveld zeer 

duidelijk geworden: mensen hebben nood aan ontmoeting, aan samen komen binnen hun vereniging, voor een 

theaterstuk of in het jeugdwerk. We missen het om deel te nemen, mee te zingen, toeschouwer te zijn en de handen 

uit de mouwen te steken. Organisaties werden herdacht, doelgroepen aangepast en manieren van werken volledig 



 

omgegooid met als doel: kinderen, jongeren en volwassenen intergenerationeel ondersteunen, met extra aandacht voor 

mensen in kwetsbare situaties.  

2.1. Ondersteuning voor het middenveld 

Ons middenveld zorgt voor de verbinding waar we meer dan ooit nood aan hebben. Waardeer het en investeer 

hierin. Financiële steun voor cultuur, jeugd, sociaal-cultureel werk, nieuwe initiatieven zijn levensnoodzakelijk, 

zeker in tijden van maatschappelijke relance. Projectmatig in deze periode, maar dus ook structureel op langere 

termijn.  

 

Geef het middenveld zuurstof en de ruimte voor creatieve verbeelding en je geeft alle mensen in onze samenleving 

zuurstof en veerkracht. Om nieuwe ontmoetingen te laten plaatsvinden, samen te werken aan morgen, aan bestaande 

én nieuwe initiatieven. De uitbraak van corona heeft onomstotelijk bewezen hoe belangrijk en onmisbaar het sociaal 

weefsel van ons verenigingsleven is. 

 

Het ondersteunen en stimuleren van bestaande en nieuwe initiatieven en werkingen van en voor mensen wordt 

dan ook essentieel om onze maatschappij de komende jaren opnieuw op te bouwen en te versterken. Daar zijn, 

naast miljoenen vrijwilligers en applaus, ook middelen voor nodig. Het middenveld – en het jeugdwerk bij uitstek - 

heeft getoond dat het klaar is voor deze uitdaging, maar kan dit niet op haar tandvlees blijven doen.  

 
Voorbeeld: Das Kunst in Kortrijk palmt normaal tijdens schoolvakanties de Kortrijkse Budatoren in om er hun 

Kunstfabriek te organiseren. Door het coronavirus ging de Kunstfabriek in de paasvakantie niet door, maar de 

organisatie vond wel een mooie digitale vervanger. Tijdens de weekdagen van de paasvakantie organiseerde Das Kunst 

Kunstfabriek@home.18 

2.2. Ondersteuning voor jeugdwerk 

Vertrek vanuit de eigenheid van jeugdwerk en voorzie voldoende ondersteuningsmaatregelen op Vlaams niveau 

om de gevolgen van de coronacrisis adequaat op te vangen. 

 

Het jeugdwerk steunt als geen ander op haar vrijwilligers en geeft hen eigenaarschap. Alles wat ze doet, gebeurt met, 

door en vanuit kinderen en jongeren. We versterken hun signalen en brengen deze naar buiten. We doen dit met 

aandacht voor zowel het proces als het product, vanuit de kracht van de groep en geven zo samen mee vorm aan de 

samenleving. Ondanks de corona-uitbraak en lockdown bleven organisaties er alles aan doen om het recht op 

jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren te blijven garanderen. 

Binnen het jeugdwerk zijn een aantal soorten organisaties in het bijzonder getroffen door de coronacrisis. 

Cultuureducatieve organisaties en organisaties die werken rond informatie en participatie zijn vaak afhankelijk 

van samenwerkingen met andere sectoren zoals onderwijs. Zij zorgen in normale omstandigheden voor een 

jeugdwerkblik en aanpak binnen onderwijs en andere sectoren, voor verbinding en creativiteit. Dit alles zal in deze crisis 

en de nasleep ervan meer dan ooit nodig zijn. Zij zien een groot deel van hun werking (en dus ook hun inkomsten) in 

rook opgaan nu scholen heel veel activiteiten hebben geannuleerd, ook in het najaar en verder.  

Ook vakantieorganisaties hangen voor het merendeel van hun inkomsten af van deelnemersgelden en steunen in 

veel mindere mate op subsidiëring, waardoor hun organisaties door het (deels) wegvallen van verschillende 
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schoolvakanties zwaar onder druk komen te staan. Deze organisaties maken een belangrijk deel uit van vakantie-

invulling in elk normaal jaar; dat geldt jaar geldt nog meer dan anders. We moeten dit aanbod dan ook kunnen 

garanderen.  

Uiteraard zoekt het jeugdwerk naar oplossingen, ook buiten de klassieke kaders. Maar maatregelen om onze sector te 

ondersteunen en duurzaam verder te kunnen werken met kinderen en jongeren blijven cruciaal, op korte én lange 

termijn.  

Zorg voor adequate en toereikende steunmaatregelen op Vlaams niveau om de gevolgen van de coronacrisis 

op de jeugdsector op te vangen. Monitor scherp of de verdeling en toekenning van de middelen uit het 

coronanoodfonds toereikend zijn om de urgente financiële noden van jeugdwerkorganisaties tegemoet te komen. Stuur 

het budget bij wanneer dat niet het geval blijkt. Maak algemene steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid 

verlengd toepasbaar voor het jeugdwerk (minimaal tot het eind van 2020, zie de maatregel voor “sectoren in 

moeilijkheden”). Anticipeer op nieuwe noden omwille van corona met extra budgetten en maatregelen. 

Monitor de verdeling van het noodfonds en voorzie richtlijnen op lokaal niveau. Zorg voor kansen voor jeugdwerk 

bij de afbouw van maatregelen. 

De lokale context kent haar organisaties, maar ook steden en gemeenten die het afgelopen jaar de jeugdkaart niet 

overtuigend trokken, moeten aandacht besteden aan kinderen, jongeren én hun organisaties. Onderzoek hoe bewaakt 

kan worden dat het deel bedoeld voor jeugdorganisaties, gegeven aan lokale besturen, ook proportioneel ten 

goede komt aan de ondersteuning van jeugdwerkorganisaties.  

Ondersteun steden en gemeenten hierin. Erken Bataljong voor deze belangrijke rol. Doe dat met respect voor de 

lokale autonomie maar vooral om het doel van het noodfonds te volbrengen: ons verenigingsleven, lokale jeugd, vrije 

tijd, cultuur, sport en andere actoren te steunen en te doen bloeien. Zoek nieuwe middelen als het noodfonds 

ontoereikend zou blijken. Laat de vrijwilliger bij een lokaal jeugdinitiatief niet opboksen tegen professioneel 

georganiseerde werkingen bij de verdeling van deze lokale steunmiddelen, maar zorg voor transparantie bij de verdeling 

ervan. Jeugdwerk heeft bewezen dat het dit waard is. 

 

Organisaties en mensen zorgen voor initiatieven, ontmoeting, evenementen, brengen voor hun organisatie op die 

manier nodige middelen binnen en brengen mensen lokaal samen. Zorg ervoor dat de tool om evenementen in te 

schatten op hun risico’s aangepast is en blijft op de diversiteit van ons veld, grotere én kleinschalige 

evenementen en hun doelgroepen en actuele ontwikkelingen. Geef het lokale weefsel op die manier de kans om 

opnieuw op te bouwen en aan organisaties en jeugdwerkers om een deel van hun broodnodige inkomsten te vergaren. 

Maak het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren waar en geef het jeugdwerk een financieel 

duurzaam perspectief op lange termijn.  

 

De afgelopen maanden bleven kinderen en jongeren te lang een vergeten groep. Hun mogelijkheden en vrijheden 

werden bijzonder ingeperkt: geen school, geen vrienden, geen speelpleinen of hangen in de openbare ruimte. De 

opofferingen waren groot: kinderen en jongeren hebben stress ervaren, onzekerheid en ongelijke kansen, soms in 

lastige thuissituaties of met een gebrek aan ruimte. Net op dat moment voelden jeugdwerkers eens zo hard dat ze 

broodnodig zijn voor deze kinderen en jongeren, dat ze hen even wat plezier, ademruimte of een goed gesprek kunnen 

bieden. De corona-uitbraak maakte nog eens glashelder wat het belang van jeugdwerk is als sector op het kruispunt 

van de vele levensdomeinen van kinderen en jongeren. 

 

Jeugdwerk is een “recht voor alle kinderen en jongeren”, stelde minister Dalle in zijn beleidsnota Jeugd eind 2019: “Het 

is belangrijk dat jeugdwerk een breder bereik kent, zodat alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een 

jeugdwerkcontext en ruimte krijgen om volop jong te zijn.” Eén van de meest eenvoudige manieren om dat te bereiken 



 

is om structureel meer te investeren in het jeugdwerk. De vraag overstijgt het aanbod nu al ruimschoots, en de 

demografische ontwikkelingen beloven dat dit alleen nog meer het geval zal worden.  

 

Het jeugdwerklandschap werd de afgelopen jaren ook steeds diverser en ambitieuzer. Vandaag staan 30 nieuwe 

jeugdwerkorganisaties te popelen om op Vlaams niveau erkend te worden en actief te zijn. Eind dit jaar dienen tientallen 

Vlaamse jeugdwerkorganisaties een nieuwe beleidsnota met grootse dromen en stoutmoedige plannen voor de 

komende vier jaar. Nu meer dan ooit zijn extra investeringen in al dat jeugdwerkgeweld de zuurstof die we nodig hebben 

om te kunnen blijven groeien en meer kinderen en jongeren te geven waar ze recht op hebben.  

Bovendien is elke investering in jeugdwerk een rechtstreekse bijdrage aan onze samenleving, zeker in tijden van 

relance: kinderen en jongeren hebben een uitlaatklep en ontwikkelen zich al spelend in groep, jongeren engageren 

zich en doen belangrijke vaardigheden en competenties op die ook later op de arbeidsmarkt van pas komen, ouders 

kunnen met een gerust hart aan het werk blijven en rekenen op kwalitatieve begeleiding van hun kroost… Zijn er nog 

meer argumenten nodig?  

Voorzie aandacht en mogelijkheden voor een divers, laagdrempelig en geïntegreerd vrijetijdsaanbod. 

 

Jeugdwerkorganisaties verlagen samen drempels, nemen uit deze crisis oplossingen mee, en houden mensen vast 

die we hiervoor nog nooit bereikt hadden - maar we moeten ook heel wat mensen opnieuw opvissen. Kinderen, 

jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties lijken maandenlang van de radar verdwenen te zijn. Alleen al 

in Antwerpen gaf de helft van de jeugdwerkorganisaties tijdens de afgelopen maanden aan dat ze de helft van hun 

doelgroep niet meer kunnen bereiken door de crisis19. 

 
Onderzoekers, beleidsmakers, jeugdwerk en de media wijzen er al langer op dat bepaalde groepen minder aansluiting 

vinden bij het bestaande vrijetijdsaanbod. We blijven volop gaan voor een geïntegreerd aanbod van zowel specifiek 

aanbod als bestaand aanbod. De coronacrisis bevestigde het belang van laagdrempelige basiswerkingen met een 

grote betrokkenheid op kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. Bovendien heeft deze coronaperiode ook heel 

wat nieuwe kinderen en jongeren in de kwetsbaarheid geduwd door financiële, omgevings- en mentale problematieken 

en risico’s. We vragen dan ook om hier op te blijven inzetten, en rekening te houden met deze nieuwe groep kinderen 

en jongeren in kwetsbare situaties. Na deze intense periode zelfs met extra kracht. 

 

Zorg voor een gedifferentieerd middenveld, met ruimte, mogelijkheden voor ieder profiel, zonder drempels, 

voor anderstalige nieuwkomers, mensen met bijzondere noden, mensen met een beperking, kinderen en jongeren in 

een jeugdhulpvoorziening...  

 
De Vlaamse overheid bood met Generatie Veerkracht op korte termijn bijkomende ondersteuning voor deze werkingen. 

Na de projectoproep werd duidelijk dat er heel wat interessante initiatieven opgestart zijn in Vlaanderen. Aan 59 van de 

312 voorstellen werden middelen toegekend. We zijn blij met deze extra inspanning voor kinderen en jongeren, maar 

geven ook aan dat als minder dan 20% van de voorstellen gehonoreerd kan worden en er heel wat voorstellen die goed 

gescoord werden toch uit de boot vallen, er ook nog heel wat kinderen en jongeren uit de boot vallen. We zijn blij dat 

de minister van Jeugd inzet op àlle kinderen en jongeren en rekenen erop dat hij dit blijft doen. 

 

Op (middel)lange termijn kijken we echter vooral naar de lokale besturen om hun regiefunctie ten volle op te nemen en 

een geïntegreerd vrijetijdsbeleid te ontwikkelen voor deze kinderen en jongeren. Laagdrempelige basiswerkingen 

spelen een belangrijke rol voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Daarom pleiten we voor een sterkere 

investering in deze werkingen: op vlak van personeel, werkingsmiddelen en infrastructuur. Daarbij is het belangrijk om 

modellen te ontwikkelen van cofinanciering tussen beleidsdomeinen en om netwerken en samenwerkingen op te zetten 

over beleidsdomeinen heen. 

  

We blijven ook pleiten voor een verdere inclusie van alle kinderen en jongeren in het brede vrijetijdsaanbod. 

Verschillende lokale strategieën, zoals bottom-up en outreachend werken, individuele toeleiding, 
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verenigingsondersteuning en netwerkvorming hebben op dit vlak hun verdiensten al bewezen. Het jeugdwerk van de 

toekomst versterkt àlle kinderen en jongeren, en is een plaats van ontmoeting over sociaaleconomische en culturele 

verschillen heen. Meer jeugdwerk biedt meer kansen aan alle kinderen en jongeren. Daar is méér ruimte, méér tijd 

voor ondersteuning en dus ook méér budget voor nodig. Vergeet daarbij niet dat elke euro uitgegeven aan jeugdwerk 

drie euro bespaart in welzijn, werk en onderwijs. 

 

De ontwikkeling van een intense en duurzame aanpak hierrond ligt nu in veel gevallen in de handen van lokale actoren, 

maar de Vlaamse overheid kan wel de kennisopbouw en -uitwisseling tussen lokale besturen bevorderen en 

ondersteunen.  Ze kan bovendien zelf geïntegreerd beleid realiseren. Een ambitieuze uitwerking van de prioriteit 

‘vrijetijdsbesteding voor allen’ binnen het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) biedt hier een uitgelezen kans. Het 

jeugdwerk is hier klaar voor en wil de verdere uitwerking maximaal ondersteunen om het onderste uit de kan te halen 

voor kinderen, jongeren en hun organisaties. 

 

Zorg op kortere termijn in de afbouw van de maatregelen dat rekening gehouden wordt met deze diversiteit, 

laagdrempeligheid én verscheidenheid in ons middenveld.  

 

Voorbeeld: Het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk werd gelanceerd in 2018 als een gezamenlijk plan tussen 

de Vlaamse overheid en het jeugdwerk. In de daaropvolgende jaren werden heel wat acties uitgewerkt op het vlak van 

diversiteit, met kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Er werden verschillende ontmoetingsdagen georganiseerd, 

uitgewisseld, een structurele werkgroep opgericht en er werd op een variatie aan pijlers gewerkt. Dit werk wordt de 

komende jaren zeker verder gezet.  

2.3. Erkenning en ondersteuning van vrijwilligers 

Ons verenigingsleven staat sterk door haar vrijwilligers, erken hen hiervoor en bewaak hun welbevinden. 

 
De voorbije jaren voelden vrijwilligers de druk stijgen. De eisen groeien: vanuit de overheid op vlak van regelgeving en 

van ouders en opvoedingsverantwoordelijken op vlak van veiligheid en verantwoording. Maar vrijwilligers zijn de kracht 

van ons Vlaamse verenigingsleven, ons middenveld en de verbinding tussen mensen. Het jeugdwerk staat of valt met 

de kracht van haar vrijwilligers.  

 

Dat ze er staan, hoeft geen betoog, maar laat ons zorgen dat ze overeind blijven. Ook als er nieuwe uitdagingen komen, 

als ze zich flexibel plooien naar de omstandigheden en als ze veel meer opnemen dan hen gevraagd wordt, in 

combinatie met studies, werk en andere verplichtingen. Dat doen ze vanuit hun eigenheid en motivatie. Zorg dan ook 

dat maatregelen en regelgeving op korte én langere termijn ook afgetoetst zijn bij vrijwilligers. Breng bestaande regulitis 

in kaart en laat ons samen oplossingen zoeken. Denk maar aan de uiteenlopende lokale regelgeving boven en onder 

onze taalgrens voor kampen. Zo kunnen al die vrijwilligers veilig en met bijzondere aandacht voor het welbevinden van 

kinderen en jongeren aan de slag blijven gaan, vanuit hun jeugdwerk-DNA en sterker dan ooit. 

Voorbeeld: Jeugdhuis ’t Kasseiken in Wachtebeke zet in op pennenvrienden en doet mee met het initiatief 

Pennenvriend20 van het agentschap Integratie & Inburgering. Ze matchen een anderstalige met een Nederlandstalige 

vrijwilliger. Die communiceren enkel digitaal met elkaar: ze schrijven e-mails over hun leven in coronatijd, over hun 

familie, hun werk en hobby’s.  
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3. WELZIJN 

3.1.  Psychisch welzijn 

De impact van de coronacrisis en de lockdownperiode op kinderen en jongeren toont zich duidelijk in tal van cijfers, 

getuigenissen en boodschappen in de media: het mentale welzijn van kinderen en jongeren staat onder druk. Ook 

al toonden veel kinderen, jongeren en hun organisaties van hun beste kant, toch is het belangrijk dat we grondige lessen 

trekken uit deze periode en kinderen en jongeren ondersteunen om hun veerkracht maximaal te ontplooien en op die 

manier klaar te staan voor een eventuele volgende crisis met eventueel nieuwe lockdown. Getuige hiervan zijn de 312 

projectvoorstellen in het kader van Generatie Veerkracht waarvan er op dit moment slechts 59 erkend konden worden. 

Hier liggen dus nog heel wat mogelijkheden. 

Deze signalen zijn niet nieuw. De Vlaamse Jeugdraad schreef al in 2017 een advies Psychisch Welzijn21. We pleiten 

nu meer dan ooit voor een proactief en ambitieus beleid vanuit alle betrokken beleidsdomeinen. Want mentale 

gezondheid is een ernstige zaak die je niet samen kan vatten onder één bevoegdheid of één domein. Psychisch 

welzijn raakt aan alle levensdomeinen en vraagt dus ook inspanning van alle ministers.  

Om de impact op mentale gezondheid bij kinderen en jongeren tastbaar te maken, zetten we graag even enkele cijfers 

op een rijtje. Vooral het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat e.a. bij meer dan 40.000 kinderen en jongeren 

toont enkele markante resultaten.  

 Angstgevoelens zijn gestegen door corona. Meer dan 1 op de 3 kinderen en jongeren is bang om zelf ziek 

te worden. Kwetsbare kinderen en jongeren zijn nog banger. Ongeveer 2 op de 3 kinderen en jongeren zijn 

bezorgd over de gezondheid van hun familie en vrienden. 

 Corona zorgt voor heel wat emoties bij kinderen en jongeren. Het overgrote deel van de kinderen en jongeren 

geeft aan last te hebben van verveling. 1 op de 3 kinderen en jongeren voelt zich vaak verdrietig. 1 op de 3 

kinderen voelt zich vaker boos of heeft meer stress. 1 op de 3 kinderen en de helft van de jongeren voelt zich 

vaker moe. Ongeveer 1 op de 5 kinderen en jongeren is angstiger dan vroeger. Maar er zijn ook kinderen en 

jongeren (1 op de 4) die zich net rustiger voelen en 1 op de 10 voelt zich gelukkiger. 

 Sociaal contact – of eerder het gebrek eraan – speelt kinderen en jongeren parten. 9 op de 10 kinderen en 8 

op de 10 jongeren missen hun vrienden heel erg. 7 op de 10 kinderen en de helft van de jongeren missen 

hun familie. 

 7,9% van de kinderen en 8,8% van de jongeren geeft aan dat hun ouders het financieel moeilijker hebben. 

 8,9% van de kinderen en 8,1% van de jongeren krijgt te maken met geweld. Kwetsbare kinderen en jongeren 

ervaren veel meer geweld dan voor corona. 

 Een overgrote groep kinderen en jongeren kan terecht bij iemand om te praten over hun gevoelens. 1 op de 

4 van de kinderen die niet thuis wonen, kan daarvoor bij niemand terecht.  

 Bijna 1 op de 6 kinderen en jongeren heeft geen eigen plek om zich rustig terug te trekken. 

 4% van de kinderen en 12% van de jongeren gaat (bijna) nooit naar buiten. Ze hebben schrik voor corona, 

geen geschikte plek om naartoe te gaan of hun ouders hebben geen tijd om hen te begeleiden. 

 Van de jongeren die roken, doet 41,1% van de zestien- en zeventienjarigen en 49% van de achttienplussers 

dit meer dan voor de coronacrisis. Maar van de jongeren die soms alcohol drinken, doet 60,5% van de zestien- 

en zeventienjarigen en 58,2% van de plus achttienjarigen dit minder dan voor de coronacrisis. 

Meer dan 6.000 tieners trokken aan de alarmbel afgelopen maanden en we zien een spectaculaire stijging in het 

aantal telefoons of chats bij oa. de zelfmoordlijn, Awel, Teleonthaal en CLB-chat. Awel tekende een aanzienlijke stijging 

op in oproepen over algemene somberheid, angstgevoelens of eetstoornis. Ook bij de zelfmoordlijn was er een 

opvallende verhoging van het aantal minderjarigen (7% van de telefoons en 35% van de chats – maand april). 

                                                           
21 https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1706-advies-psychisch-welzijn  

https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1706-advies-psychisch-welzijn


 

3.2. Psychische hulpverlening 

3.2.1. Garantie op mentale gezondheidszorg 

Voorzie te allen tijde psychische hulpverlening voor wie dat nodig heeft. Dit kan online, ambulant of residentieel, 

afhankelijk van de zorgnood en kwetsbaarheid. Zorg voor een minimaal sociaal contact en professionele 

nabijheid, zodat kinderen en jongeren met psychische klachten niet van de radar verdwijnen.  

In tijden van een pandemie als deze is het begrijpelijk dat er heel wat aandacht gaat naar medische zorg in het bestrijden 

van het virus. Toch roepen wij als Vlaamse Jeugdraad op om voldoende te waken over de balans tussen fysieke en 

mentale gezondheidszorg. Uit getuigenissen van jongeren bleek de verhoging van de capaciteit in ziekenhuizen ten 

koste te gaan van hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg. Therapie werd afgebouwd, bedden in de PAAZ 

vrijgemaakt en hulpverleningstrajecten on hold gezet…  

We moeten mentale gezondheidszorg kunnen blijven garanderen voor wie daar nood aan heeft, ook in 

crisissituaties. In het begin van de coronapandemie waren de regels inzake (residentiële) hulpverlening veel te streng 

en niet in proportie. We vragen de minister om mee te waken over mogelijke schendingen van kinder- of 

patiëntenrechten en vragen aangepaste protocollen die recht op sociaal contact, vrije tijd en onderwijs maximaal kunnen 

garanderen voor kwetsbare groepen. Organiseer hiervoor verder overleg met de sector en kinderen en jongeren zelf 

om tot creatieve, veilige en kwalitatieve oplossingen te komen.   

3.2.2. Online hulpverlening 

Versterk en verbreed het aanbod aan online hulpverlening om zo elk kind en elke jongere een luisterend oor te 

bieden of warm door te verwijzen wanneer daar nood aan is. Zie deze versterking ook als een fundament binnen 

de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en de ambities rond vermaatschappelijking van de zorg. 

Stimuleer verder experiment en trek hier lessen uit voor beter beleid.  

Deze crisis zorgde dat we online alternatieven moest vinden voor therapie en hulpverlening. Een aantal van deze 

praktijken kan zeker behouden blijven, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Anticipeer op een nieuwe vloedgolf 

bij online hulpinitiatieven wanneer maatregelen opnieuw verstrengd worden. Zorg nu al voor meer capaciteit zodat 

kinderen en jongeren met vragen of problemen het luisterende oor krijgen dat ze nodig hebben. Zeker als ambulante 

hulp niet mogelijk is, is online hulp van enorm belang.  Er moet meer structurele financiering komen, en ruimte voor 

experiment.  Zie deze versterking en verbreding van laagdrempelige vormen van hulp als een belangrijk fundament in 

de verdere hervorming van de sector geestelijke gezondheid. Opgelet, online hulp kan offline hulp niet vervangen. Het 

blijft een én/én verhaal, en wij zien dus heel wat opportuniteiten in de zogenoemde ‘blended care’. 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid blijven belangrijk. Kinderen en jongeren hebben nood aan een fysieke plek, 

nabijheid én persoonlijk contact. Een gesprek kan soms vanop afstand, maar speltherapie met jonge kinderen kan dat 

bijvoorbeeld niet. 

 

Voorbeelden:  

• Awel lanceerde de campagne #Kakinuwkot en liet jongeren via social media weten dat ze er niet alleen voor staan 

en dat Awel er is voor wie een luisterend oor of hulp nodig heeft. 

• Mindfits is een serious game ontwikkeld door [ew32] die jongeren helpt om de lockdown mentaal te overleven. 



 

3.2.3. Outreachende aanpak 

Maak van outreachend werken de norm en zet extra in op laagdrempelige vormen van hulp en begeleiding.  

Zet samenwerking en netwerkvorming op en creëer een breder en fijnmaziger vangnet voor kinderen en 

jongeren in een kwetsbare positie.  

Behoud de erkenning van straathoekwerkers en jeugdwerkers als essentieel beroep tijdens periodes van crisis.  

 

Door de lockdown bleken heel wat kinderen en jongeren erg moeilijk te bereiken. Vooral voor de meest kwetsbare 

jongeren kon het belangrijke persoonlijke contact met jeugdwerkers, begeleiders en hulpverleners niet zomaar 

vervangen worden door skypecalls of chats via sociale media. We waren dan ook erg blij dat straathoekwerkers en 

jeugdwerkers na enkele weken in de crisis erkend werden als essentieel beroep. Met dit belangrijke besluit gaf het 

beleid ook vertrouwen aan de onmisbare en noodzakelijke rol van jeugdwerkers of straathoekwerkers, flankerend aan 

andere essentiële beroepen.  

 

Dit vertrouwen werd ook nog eens bestendigd door de projectoproep “Generatie Veerkracht” van minister van Jeugd 

Benjamin Dalle, die met ruim 2 miljoen euro middelen 59 organisaties wist te ondersteunen in het uitbouwen van extra 

aanbod. Dit aanbod heeft als doel om kwetsbare kinderen en jongeren terug te laten connecteren en door middel van 

uiteenlopende fysieke en digitale activiteiten te werken aan hun veerkracht. We zijn blij met dit initiatief en de erkenning 

van de nood aan outreach, verbindend contact en de kracht van het jeugdwerk om dit te realiseren en rekenen op 

verdere inspanningen.  

Het outreachend werken blijft een belangrijke sleutel tot succes. We vragen ook in de toekomst verhoogde inspanning 

om outreachend werk verder mogelijk te maken voor alle actoren in de 0e en 1e lijn, uiteraard mits het in acht nemen 

van de nodige maatregelen. Dit gaat zowel over jeugdwerk als straathoekwerk, maar ook over psychologische 

hulpverleners. Blijvende inzet op deze persoonlijke en laagdrempelige aanpak zal belangrijk zijn om te blijven waken 

over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen.  

Een jeugdwerker bij Arktos verwoordt het zo: “Jongeren krijgen allerlei vriendelijke uitnodigingen om eens langs te 

komen op een kantoor. Maar net door het gebaar van zelf naar de jongeren toe te gaan, draai je de rollen om. Deze 

jongeren staan aan de zijlijn, aan de rand van de samenleving. Maar ook letterlijk: op een evenement of een activiteit 

vind je ze eveneens aan de zijkant. Dan moet je aan hun kant gaan staan.” (Neel Geyskens, Arktos) 

Zet samenwerking en netwerkvorming op en creëer een breder en fijnmaziger vangnet voor kinderen en jongeren in 

een kwetsbare positie. Om de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in zo’n fijnmazig netwerk te 

bevorderen, is samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties en actoren op lokaal niveau belangrijk. Denk 

bijvoorbeeld aan het netwerk rond het Huis van het Kind, jeugdwelzijnsoverleg of specifieke initiatieven zoals Brugge(n) 

voor jongeren. De Vlaamse overheid kan deze netwerkvorming ondersteunen, niet alleen door de nodige middelen te 

voorzien maar ook door de vorming en ondersteuning te bevorderen van wie zo’n netwerk opzet en trekt. 

Voorbeelden: 

Groep Intro West-Vlaanderen organiseert deze zomer Hangsters* (zelfst. Naamw. mv. (m/v/x): een toegankelijke, 

outreachechende hangspot/belevenis waar jongeren op een veilige manier hun vrije tijd kunnen beleven; spel van het 

woord en knipoog naar de West-Vlaamse onkunde om de ‘g’ uit te spreken.  

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw organiseert Plein Air. Ze creëren pleinen in dens Denderleeuw, geven 

lucht aan verstikkende muren en situaties en brengen al onze activiteiten naar de buitenruimte (plein air-FR) en komen 

terug samen (plenair-Nl), zij op afstand (1,5m) en toch nabij (in de wijken).   

 

Minor Ndako & Juna organiseren Beter Buiten: UIT-dagingen in een natuurrijke omgeving; Zowel sportief, sociaal, 



 

speels, spannend als survival. Een groep(bubbel) gaat de UIT-daging aan en daagt zo een andere bubbel UIT. Elke 

bubbel ontdekt natuur in de eigen buurt en daarbuiten.  

3.2.4. Financiering geestelijke gezondheidszorg 

Verhoog de financiering van geestelijke gezondheidszorg van 6 naar 10% en werk de oude pijnpunten weg. 

‘Never waste a good crisis,’ zegt het spreekwoord. Voor heel wat mensen, inclusief onze beleidsmakers, is de 

coronacrisis een wake up call. Ze toonde ons hoe kwetsbaar we zijn als mens, en heeft heel veel flexibiliteit en 

veerkracht gevraagd. Isolatie, ziekte, angst, stress, rouw… zijn voor heel wat kinderen en jongeren afgelopen maanden 

herkenbare emoties geworden. Of het komt door een gebrek aan gevarieerde sociale contacten, plandruk door 

schoolwerk, een moeilijke thuissituatie of een reeds bestaande situatie. We zullen de impact nog voelen in de komende 

maanden en jaren.  

 

De Vlaamse Jeugdraad vindt het dan ook echt tijd om van mentale gezondheid voor kinderen en jongeren een absolute 

topprioriteit te maken. We treden adviezen van de staten generaal GGZ en de OESO bij voor een budgetverhoging van 

6% naar 10%, met verhoogde aandacht voor investering in hulp voor kinderen en jongeren.  Alleen zo kunnen we 

belangrijke pijnpunten structureel wegwerken en inzetten op meer vroegdetectie en preventie, taboes doorbreken, 

innovatie en online hulpverlening versterken, de enorme wachtlijsten wegwerken, de zelfmoordcijfers bij jongeren 

terugdringen, de 0e en 1e lijn versterken, intersectoraal en kruispuntbeleid garanderen…  

3.2.5. Actieplan Mentaal Welzijn 

Maak van het actieplan Mentaal Welzijn een ambitieus intersectoraal beleid rond mentale gezondheid, dat 

tussen verschillende beleidsdomeinen krachten bundelt en instrumenten als het Jeugd- en Kinderrechten 

beleidsplan (JKP) of het Kind- en jongereneffectenrapport (JOKER) beter benut.  

 

Zet kinderen en jongeren mee aan tafel van het wetenschappelijk comité voor het actieplan Mentaal Welzijn.   

We zijn blij te lezen dat minister van Welzijn Wouter Beke een Actieplan Mentaal Welzijn ‘Zorgen voor Morgen’ op poten 

zet om de effecten van de coronacrisis op het mentaal welzijn van de Vlaming te reduceren. We lezen dat de Vlaamse 

overheid 25 miljoen euro extra vrijmaakt en dit met verhoogde aandacht voor de doelgroep kinderen, jongeren en 

gezinnen. De Vlaamse Jeugdraad is benieuwd naar de verdere uitrol van dit plan en naar de verdeling van de budgetten. 

We vragen de minister om kinderen, jongeren en hun vertegenwoordigers voldoende te betrekken in de formulering van 

de doelstellingen en acties. 

Er is nu meer dan ooit nood aan intersectoraal beleid rond mentale gezondheid voor kinderen en jongeren. Want 

iedereen heeft een psychisch welzijn en het raakt alle levensdomeinen. Het psychisch welzijn van kinderen en jongeren 

is bijgevolg verstrengeld in diverse beleidsdomeinen en -niveaus:  

 Volksgezondheid en Sociale zaken op federaal niveau; 

 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op Vlaams niveau (GGZ, integrale jeugdhulp…); 

 Werk, als federale én Vlaamse bevoegdheid (werkbaar werk, arbeidsbemiddeling…); 

 Jeugd en media (jeugdwerk, jeugdinformatie, mediawijsheid…) als Vlaamse bevoegdheid. 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt onze beleidsmakers met aandrang om zich niet te laten beperken door de 

grenzen van hun beleid of hun bevoegdheden. We vragen meer ambitie tot samenwerking tussen de 



 

verschillende beleidsdomeinen en -niveaus. Op deze manier raakt de aanpak onderling afgestemd en versterken 

beleidsmakers elkaar in de uitdaging rond de - volgens ons alarmerende - tendens betreffende het psychisch welzijn 

van jongeren in Vlaanderen.  

We vragen ook met aandrang om de bestaande instrumenten als het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en 

de JOKER te blijven valideren en benutten. Deze zijn volgens ons belangrijke schakels in het formuleren van en 

rapporteren over beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen rond mentale gezondheid van kinderen en jongeren. 

3.3. Hulpverlening gezinnen en intrafamiliaal geweld 

3.3.1. Cijfers en vaststellingen 

Op heel korte termijn doken er meer risicofactoren op voor geweld in gezinnen. Stress, angst, financiële onzekerheid, 

voortdurend samenleven, ondermaatse huisvesting: het zijn allemaal uitlokkers om gezinssituaties waar al onrust was 

te laten escaleren. Tegelijk zijn beschermende factoren - zoals sociale contacten, sociale controle, face-to-

facehulpverlening in het gezin, plaatsen om even te ontsnappen zoals de school - weggevallen of verminderd. Uit 

onderzoek blijkt dat stresssituaties een belangrijke uitlokkende factor zijn bij geweld. Op zich mag het dus niet verrassen 

dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties nu meer te maken kregen/krijgen met geweld. Diensten op het terrein, 

zoals Awel en 1712, het meldpunt voor intrafamiliaal geweld, krijgen meer meldingen. 

Maar ook de cijfers die het Kinderrechtencommissariaat en Uit De Marge verzamelden zijn alarmerend:  

 De meerderheid van de kinderen en jongeren die geweld ervaren, gaf aan dat dit toenam tijdens corona.  

 Ongeveer 1 op de 10 kinderen en jongeren maakte fysiek of verbaal geweld mee.  

 Van de kinderen die te maken krijgen met geweld ervoer 19% dat meer tijdens de crisis, en 47% een beetje meer. 

Onder de jongeren die slachtoffer zijn van geweld, zei meer dan de helft dat dit veel meer (17%) of een beetje 

meer (45%) gebeurt. Jonge kinderen, kinderen zonder eigen rustplek, kinderen die bijna nooit naar buiten gaan of 

kinderen die zeggen dat het financieel moeilijker is sinds corona, ervoeren verhoudingsgewijs meer geweld. 

Jongeren ervoeren vaker geweld als ze in groep (39%), een ander gezin (22%) of alleen (30%) wonen, het 

financieel moeilijker zeggen te hebben sinds corona (26%) of geen eigen rustplek hebben (20%). (Advies 

Kinderrechtencommissariaat) 

In het onderzoek van Uit De Marge gaf 55,3 % van de kinderen en jongeren aan dat hun ouders het mentaal moeilijker 

hebben. 42,4% van de respondenten gaf aan dat hun ouders het moeilijker hebben om hun emoties onder controle te 

houden. 

Deze percentages bevestigen signalen van hulpverleners, politie22 en jeugdrechters23 over de stijging van intrafamiliaal 

geweld sinds de coronacrisis. Een begeleider in een voorziening voor jongeren met een gedragsstoornis vertelt: “Bij 

ons zijn de meesten naar huis. Je zou denken: goed zo! Maar dat is het allesbehalve. Dagelijks krijgen wij telefoon van 

ouders/jongeren dat de situatie thuis onhoudbaar is, maar omdat zij allen geplaatst zijn door een jeugdrechter, kunnen 

ze niet zomaar terugkomen naar de instelling en moet er goedkeuring komen van de jeugdrechtbank. Dit legt een 

enorme druk op zowel jongeren als ouders, het niet vrij kunnen bewegen, velen van hen lopen weg als “coping 

mechanisme”, maar nu worden ze hiervoor beboet door politie... Het tussen vier muren zitten, maakt al het reeds 

geleverde werk door begeleiders en jongeren zelf quasi helemaal ongedaan.” 

                                                           
22 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/29/kindermisbruik/ 

23 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/23/jeugdrechters-trekken-aan-de-alarmbel/ 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/29/kindermisbruik/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/23/jeugdrechters-trekken-aan-de-alarmbel/


 

3.3.2. Permanente jeugdhulp 

Zorg dat jeugdhulp (van thuisbegeleiding tot residentieel jeugdhulpaanbod en pleegzorg) beschikbaar en 

bereikbaar blijft voor gezinnen waar het moeilijk loopt, ook in een periode van lockdown. 

Voor gezinnen waar het moeilijk loopt, moet jeugdhulp - van thuisbegeleiding tot residentieel jeugdhulpaanbod, maar 

ook pleegzorg - beschikbaar en bereikbaar zijn en blijven, ook en zeker in een periode van lockdown. Hulpverleners 

moeten contact blijven houden met kinderen en jongeren en er op toezien dat er zich geen ernstige situaties voordoen 

thuis. Ook crisisjeugdhulpverlening moet voorhanden blijven en een oplossing bieden als het thuis niet meer lukt. Om 

signalen te kunnen oppikken, moeten we actief connectie maken met kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld telefonisch, via 

berichten of via videochat. 

Het recht van kinderen op bescherming tegen geweld werd sterk ingeperkt door de lockdown en wordt dat nu nog 

steeds doordat kinderen minder buiten komen. De opening van scholen en van speelpleintjes waar kinderen en jongeren 

even kunnen ontsnappen uit een moeilijke thuissituatie helpt en biedt kansen om steun te vinden. Ook het 

Kinderrechtencommissariaat gaf hier al aanbevelingen over, waarbij wij ons aansluiten. 

3.3.3. Ondersteuning voor ouders 

Ondersteun ouders met heldere communicatie over hoe ze kunnen omgaan met hun kinderen en jongeren 24/7 

in huis. 

 

Ouders staan enorm onder druk, en daar was gedurende de lockdown weinig aandacht voor. Bij een eventuele volgende 

lockdown wordt heldere communicatie over hoe omgaan met kinderen 24/7 in huis cruciaal, zeker naar kwetsbare 

ouders. Het zou bijvoorbeeld geen taboe mogen zijn om je kind in te schrijven voor de noodopvang als het thuis moeilijk 

gaat. 

3.3.4. Kindreflex in de hulpverlening 

Maak versneld werk van de integratie van de kindreflex in de hele hulpverlening en van een ketenaanpak voor 

intrafamiliaal geweld. 

We vragen versneld werk te maken van de kindreflex of zelfs de geweldreflex in eerstelijnsorganisaties zoals CAW’s, 

OCMW’s, bij huisartsen, leerkrachten, jeugdwelzijnswerk en buitenschoolse kinderopvang. Organisaties die 

laagdrempelig werken, moeten tools krijgen om te praten over geweld in gezinnen. De Vertrouwenscentra 

Kindermishandeling hebben de nodige expertise om dit verder uit te bouwen. Zorg voor een uniforme aanpak over de 

verschillende gemeenten heen. Het is cruciaal dat welzijnsdiensten op het lokale niveau bereikbaar en toegankelijk zijn 

voor kinderen en jongeren. 

Situaties van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling komen niet alleen terecht in het hulpverleningscircuit. Ook 

politiediensten komen actief tussenbeide in gezinssituaties. We vragen een coherente aanpak van geweldsituaties die 

justitie, politie en hulpverlening op elkaar afstemt. Dat impliceert de versterking van de huidige ketenaanpak bij 

intrafamiliaal geweld.  



 

3.3.5. Sensibilisering 

Er is meer sensibilisering nodig rond misbruik en geweld op kinderen en jongeren. Zet in op uitgebreide 

informatiecampagnes over noodhulplijnen gespecialiseerd in geweld, zoals 1712 en nupraatikerover.be, via 

laagdrempelige informatieplatformen zoals radio, kinder- en jongerenmedia en sociale media. 

Zet in op uitwisseling rond intrafamiliaal geweld tussen laagdrempelige hulplijnen en professionele 

hulpverlening. Creëer een handelingskader en zet in op opleiding voor vrijwilligers en professionals die met 

jongeren werken, zoals jeugdwerkers en leerkrachten. 

Zorg voor sensibilisering rond intrafamiliaal geweld, zowel bij ouders als jongeren. Doe dit aan de hand van 

grootschalige en laagdrempelige informatiecampagnes via radio, kinder- en jongerenmedia, influencers en sociale 

media. Informeer kinderen en jongeren over hun rechten, de instanties waar ze terecht kunnen en wat ze mogen 

verwachten als ze professionele hulp zoeken of klacht willen indienen. Zorg dat zoveel mogelijk mensen uit alle 

geledingen van de bevolking worden bereikt. Er werd tijdens de coronacrisis al een extra impuls gegeven aan online 

hulplijnen. Essentieel is nu dat die diensten heel toegankelijk blijven werken, met de nodige capaciteit om alle oproepen 

te kunnen beantwoorden. Dit vergt structurele middelen. 

We zien een toename van jongeren die een hulpvraag stellen bij hulplijnen, maar de cijfers van professionele 

gezinshulpverlening stijgen niet per se mee. Zowel voor de jongeren als voor hun vertrouwenspersonen blijven de 

drempels hoog om aangifte te doen bij de vertrouwenscentra kindermishandeling of bij de politie. Zet daarom in op 

uitwisseling rond intrafamiliaal geweld tussen laagdrempelige hulplijnen enerzijds en anderzijds de 

professionele hulpverlening. Ze kunnen veel van elkaar leren. Creëer een duidelijk handelingskader en investeer in 

opleiding voor personen die dichtbij kinderen en jongeren staan, zoals leerkrachten en jeugdwerkers. Vragen die aan 

bod kunnen komen zijn: hoe ga je om met signalen van geweld, waar is goede informatie te vinden, welke hulpkanalen 

zijn er voor kinderen en jongeren, wat kan je doen als je twijfelt of er geweld of misbruik speelt in een gezin, wat zijn 

handelingsmogelijkheden die je hebt als vrijwilliger of professional? 

Zorg ook voor tools voor nulde- en eerstelijnswerkers om te praten over geweld in gezinnen. 

3.4. Kinderen en jongeren die in voorzieningen verblijven 

3.4.1. Een vergeten groep? 

 

In 2018 sliepen meer dan 10.000 Vlaamse kinderen en jongeren langer dan zes maanden niet thuis bij hun ouders. Wel 

in een jeugdhulpvoorziening, in een voorziening voor personen met een handicap, in een opvanghuis voor minderjarige 

vluchtelingen, op een psychiatrische afdeling of in een begeleidingscentrum.  

 

Voor kinderen en jongeren die omwille van corona voltijds in een voorziening moeten verblijven, valt deze periode 

bijzonder zwaar. Zo hebben ze hun ouders voor lange tijd niet mogen zien. Vooral voor jonge kinderen kan dat nefast 

zijn voor hun ontwikkeling. Daarnaast speelde verveling. Onderwijs is opgeschort, en ook de sport- en 

jeugdbewegingsactiviteiten. Bovendien krijgen de voorzieningen verregaande veiligheidsmaatregelen opgelegd waarbij 

we ons ernstige vragen kunnen stellen rond het respecteren van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind. De Vlaamse Jeugdraad is bijzonder kritisch voor de manier waarop het kindperspectief aan de kant werd 

geschoven in de coronamaatregelen en -richtlijnen voor voorzieningen. Dit is onbegrijpelijk en vraagt om een 

uitgebreide evaluatie.  

 

Een getuigenis van Frauke, de mama van Marie die een mentale beperking heeft24: “Vanuit het VAPH waren de regels 

enorm streng. Ergens te begrijpen vanuit gezondheidsstandpunt maar eerder onmenselijk voor de gezinnen die in de 
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positie van mantelzorgers zitten. Ofwel moest je dag en nacht stand-by staan voor je zorgenkind ofwel mocht je 7 weken 

je eigen kind niet zien. Onze dochter [die aanvankelijk thuis zou verblijven] kon terug indien 'crisis' maar moest dan 14 

dagen in quarantaine in haar kamer. Met een emotionele leeftijd van anderhalf jaar was dit geen enkele optie. Ze heeft 

constant nood aan nabijheid, dan laat je je kind geen 14 dagen opsluiten. Ook voor de begeleiders, die ondertussen 

alles uit de kast haalden voor de jongeren die in de leefgroep moesten blijven, was dit een onmogelijke opdracht. De 

goede band die onze dochter heeft met haar fantastische begeleiders wilden wij ook niet op het spel zetten. 

Na zeven weken en een aantal lastige mails van mij, kwam de versoepeling: ze mocht terug als ze negatief getest werd. 

We snelden naar de huisarts en na twee dagen kenden we de uitslag: negatief. Gevolg: halsoverkop naar de leefgroep 

en uitgeput thuiskomen. Dan pas voelden we wat dit constant mantelzorgen met ons gezin deed. 

… 

Terwijl het personeel ondertussen al naar de kapper mag, naar de winkel, op bezoek in eigen bubbel, gaan sporten met 

twee… worden wij als ouders zo gewantrouwd dat wij 11 weken moeten wachten om ons kind in onze eigen bubbel op 

te vangen. Mensen mogen naar hun tweede verblijf, terecht, en onze kinderen mogen niet naar hun eerste verblijf, hun 

thuis. Wat maakt dat er zo weinig vertrouwen is in ons als ouder?" 

3.4.2. Gepaste ondersteuning en omkadering 

Bied kinderen en jongeren die in een voorziening of in groep wonen de gepaste ondersteuning en omkadering. 

Garandeer dat de veiligheidsmaatregelen proportioneel zijn. Versterk het contact en de samenwerking met de 

thuisomgeving. 

Kinderen die niet thuis verblijven hebben meer angst voor de ziekte, voelen zich verdrietiger en bozer. De 

coronamaatregelen wegen zwaar op jongeren in een voorziening. De cijfers van de enquête van het 

Kinderrechtencommissariaat tonen aan dat de coronamaatregelen voor jeugdhulpvoorzieningen de onderlinge relaties 

in de leefgroepen onder druk zetten. Jongeren die in groep wonen, hebben sinds corona veel meer ruzie met de mensen 

met wie ze samenleven dan gemiddeld (24,5%). Ze krijgen vaker dan andere jongeren boze reacties omdat ze de 

coronaregels niet volgen. De relaties tussen jongeren, jeugdhulpverleners en de ouders worden op scherp gezet. 

Ouders, hulpverleners en jongeren begrepen en begrijpen het niet. De mensen in een woonzorgcentrum mochten wel 

bezoek krijgen, de jongeren in een voorziening lang niet. De begeleiding probeert op individueel vlak meer aandacht en 

ondersteuning te bieden, maar dat weegt niet op tegen de structurele problemen en strikte regels in voorzieningen, 

waarin deze jongeren overigens geen inspraak hebben. 

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat kreeg hierover van bij het begin van de lockdown al veel signalen. 

Als samenleving zijn we het aan deze doelgroep verschuldigd om hun belangen voorop te stellen bij eventuele 

versoepelingen. Nu moesten zij vaak tot het allerlaatste moment wachten op enig perspectief. Ook de regels 

rond het creëren van persoonlijke bubbels hielden weinig rekening met wie niet in een kerngezin verblijft.  

We vragen dan ook met aandrang om de rechten en belangen van kinderen voorop te stellen in de uitgewerkte 

veiligheidsmaatregelen en om het contact en de samenwerking met ouders, mantelzorgers en belangrijke 

steunfiguren structureel te verbeteren in functie van een eventuele volgende uitbraak. 

Dat geldt trouwens ook voor kinderen en jongeren die in pleegzorg zitten. Ook voor hen werd een keuze gemaakt of 

ze bij hun biologische ouders of hun pleeggezin werden ondergebracht gedurende de lockdown. Verhuis tussen beide 

was niet toegestaan. Ook hierbij hebben wij vragen. Kinderen in een co-ouderschap regime mochten wél van het ene 

naar het andere gezin verhuizen. Gelden hier twee maten en twee gewichten? 

 



 

Geef meer aandacht aan het recht op spel en vrije tijd van kinderen en jongeren in een voorziening. 

Een kind mocht met zijn ouders gaan wandelen, maar een jongere uit een jeugdvoorziening kon dat niet zomaar met 

zijn begeleider of leeftijdsgenoten. Terwijl beweging en sociaal contact ook voor hen zo belangrijk zijn. 

Hier sluiten we ons graag aan bij het advies dat het Kinderrechtencommissariaat uitbracht naar aanleiding van hun 

onderzoek. 

“De resultaten zijn duidelijk. Jongeren die niet bij hun ouders maar in een voorziening wonen, gaan veel m inder naar 

buiten, missen naar buiten gaan en een eigen plek waar ze zich rustig kunnen terugtrekken. De statistieken bevestigen 

de vele verhalen van kinderen en jongeren in de jeugdhulp tijdens de lockdown. De coronamaatregelen zijn voor 

jongeren in een voorziening veel zwaarder dan voor andere jongeren. Ook de vele klachten bij de Klachtenlijn van het 

Kinderrechtencommissariaat illustreren dat. We vragen met aandrang om aan de kinderen en jongeren in een 

voorziening evenveel spel- en vrijetijdsgenot te bieden. De opgedane ervaring moet geëvalueerd worden in het licht 

van hun recht op spel, ontspanning en ontmoeting, niet alleen voor eventuele latere coronagolven maar ook voor de 

vele kinderen en jongeren die nu in een voorziening verblijven en duidelijk minder naar buiten gaan.” (Advies 

Kinderrechtencommissariaat) 

Eerder onderzoek van de AP Hogeschool wees ook al op de moeilijkheden in verband met vrijetijdsbesteding bij 

kinderen en jongeren in een voorziening25. En ook specifieke projecten zoals ‘Maak tijd vrij’ vroegen aandacht voor dit 

thema26. 

4. ARMOEDE 

4.1. Corona verbreedt de kloof 

Volgens een recent ontwikkelde indicator leeft 15% van de Belgische kinderen en jongeren in armoede27. De 

coronacrisis diept de bestaande armoedeproblematiek verder uit. Wie voor de crisis net de eindjes aan elkaar kon 

knopen, komt nu echt in de moeilijkheden28. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook het totale aantal mensen in armoede 

verder toenemen. Dat treft kinderen en jongeren rechtstreeks en onrechtstreeks in hun ontwikkeling. 

Armoede zorgt voor chronische stress, zoals Peter Adriaenssens uitlegt in het ‘verhaal van de hersenen’29. Door de 

coronacrisis neemt de stress in arme gezinnen toe. In de enquête van Uit De Marge vertelt 55,3% van de respondenten 

dat hun ouders het mentaal moeilijk hebben. 42,4% van de kinderen en jongeren geeft aan dat hun ouders het moeilijker 

hebben om hun emoties onder controle te houden.  

“Jongeren vertellen veel meer over de ruzies die er thuis gaande zijn. Zowel tussen de ouders als tussen ouder en kind. 

De ruzies zijn heftiger dan vroeger. En ze zouden ook langer duren doordat ze minder ademruimte of ruimte voor 

zichzelf hebben.” 

Uit het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat 7,9% van de kinderen en 8,8% van de jongeren de 

subjectieve inschatting maakt dat hun ouders het moeilijker hebben om financieel alles rond te krijgen door corona. Uit 

hun antwoorden op de andere vragen in de enquête, merken we dat de crisis zwaarder op hen weegt dan op andere 

kinderen en jongeren: ze hebben meer angst, stress en verdriet en voelen zich vaker boos. 

De coronacrisis zorgde ook voor meer solidariteit met mensen in armoede: er werden laptops ingezameld, voedsel- en 

spelpakketten verdeeld, maaltijden rondgebracht… Burgers namen het initiatief om de meest kwetsbare mensen te 
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helpen, leerkrachten sprongen in de bres voor hun leerlingen. Ook de overheid nam verschillende maatregelen om de 

ergste impact van de coronacrisis te milderen en gezinnen in armoede te steunen. Het actieplan ‘Generatie Veerkracht’ 

gaf extra steun aan kinderen en jongeren in armoede en de jeugdwerkers die zich voor hen inzetten. 

Maar dit is op structurele basis natuurlijk niet voldoende. UNICEF België stelt het als volgt: “De dreiging voor kinderen 

en gezinnen is niet beperkt tot de korte termijn. De geschiedenis leert dat economisch crisissen vaak worden gevolgd 

door bezuinigingen op de overheidsuitgaven, ook voor programma's voor kinderen. Het aantal kinderen en gezinnen in 

armoede zal waarschijnlijk blijven stijgen, zelfs nadat de onmiddellijke gezondheids- en economische crisis is 

afgenomen. Als gevolg hiervan zullen kinderen te kampen hebben met onvoldoende voeding, onderwijsmogelijkheden 

mislopen en meer risico lopen op geweld en uitbuiting. Dit mogen wij niet laten gebeuren: de gevolgen van armoede, 

ontbering en trauma tijdens de kindertijd zijn vaak ernstig en langdurig, waardoor het potentieel van kinderen en de 

algehele bevolking erop achteruitgaat.” 

4.2. Armoedebeleid 

Voer als Vlaamse overheid een doorgedreven en gecoördineerd armoedebeleid. Zet alle nodige instrumenten 

in om de financiële situatie van gezinnen in armoede structureel te verbeteren. 

Betrek kinderen en jongeren in armoede bij het beleid dat je voor hen ontwikkelt. 

Armoede heeft een impact op heel veel levensdomeinen en vergt een geïntegreerde beleidsaanpak. De Vlaamse en 

federale overheid beschikken over instrumenten die ze gericht kunnen inzetten om het gezinsinkomen te verbeteren: 

het groeipakket, huursubsidies, leefloon, minimumuitkeringen…  De Vlaamse overheid heeft met het Vlaams Actieplan 

Armoede (VAPA) een instrument in handen waarmee het een modelfunctie kan vervullen op dat vlak. We kijken dan 

ook vol verwachting, maar ook met argusogen, uit naar het nieuwe actieplan en de aandacht hierin voor kinderen en 

jongeren. Het is een uitgelezen kans voor de Vlaamse overheid om een doortastend beleid te voeren en een 

voorbeeldrol te vervullen voor andere overheden. Kinderarmoede werd niet weerhouden als JKP prioriteit omdat dit in 

het VAPA zou worden opgenomen. Zorg ervoor dat de organisaties die werken met kinderen en jongeren in armoede 

ook op dit plan betrokken zijn en feedback kunnen geven. 

Ook in deze crisis werd de stem en het perspectief van kinderen en jongeren in armoede te laat en te weinig gehoord. 

Pas recent werden ze uitgenodigd in het Vlaams parlement om hun verhaal te doen. We vragen dan ook met aandrang 

om deze kinderen en jongeren en de organisaties die het voor hen opnemen te horen en te betrekken, zowel op lokaal, 

Vlaams als federaal niveau. 

Ondersteun lokale besturen in het uitbouwen van duurzame armoedebestrijding. 

Het lokale vlak biedt heel veel mogelijkheden om armoede te bestrijden, zoals de Koning Boudewijnstichting onlangs 

nog aantoonde.30 Lokaal bevinden zich de laagdrempelige eerstelijnsdiensten die ook in deze crisis hun belang 

bewezen hebben. Ook heel wat vormen van overleg en samenwerking tussen diensten, organisaties en burgers kunnen 

we hier situeren. Lokale besturen krijgen van de Vlaamse overheid ook middelen en bevoegdheden om armoede tegen 

te gaan, maar geven zelf aan dat ze de nodige competenties, kaders en modellen missen om dat beleid vorm te geven 

en de regierol op te nemen. De Vlaamse overheid kan op dat vlak de lokale besturen sterker ondersteunen. 
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4.3. Dak- en thuisloze kinderen en jongeren 

Geef bijzondere aandacht en ondersteuning aan dak- en thuisloze kinderen en jongeren. Zoek voor hen naar 

structurele oplossingen. 

Eén derde van de dak- en thuislozen in België is minderjarig. Vaak gaat het om kinderen met een precair statuut of in 

de illegaliteit, zoals gezinnen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die asiel zoeken of transitmigrant 

zijn. Maar ook jongeren zonder stabiele thuissituatie of een duurzaam inkomen zijn vaker dak- en thuisloos. En ook 

jongeren die de jeugdhulp verlaten, vinden moeilijker een woning31. Deze jongeren slapen niet altijd op straat of in de 

nachtopvang, ze zoeken zelf een oplossing. Ze logeren een tijdje bij vrienden of familie en zijn zogenaamde sofaslapers. 

Dit fenomeen deed zich al enkele jaren voor in de stedelijke gebieden maar nu blijkt uit recent onderzoek dat het 

toeneemt, ook in meer landelijke gemeenten32. 

Dit probleem bestond al voor de coronacrisis. Maar de pandemie trof deze groep extra hard33. Zo kwam de noodopvang 

en hulpverlening aan deze groep onder druk te staan en leidde hun aanwezigheid in de publieke ruimte tot confrontaties 

met de politie. We kunnen vermoeden dat het aantal dak- en thuisloze kinderen en jongeren ook na de crisis nog zal 

toenemen, wanneer mensen hun werk verliezen of moeilijker aan werk geraken. We vragen om hier structurele 

oplossingen in te zoeken, werk samen met organisaties die hierrond al jaren expertise opbouwen, luister naar dak- en 

thuisloze jongeren zelf en voer effectieve maatregelen op lokaal en Vlaams niveau. Onze organisaties blijven 

oplossingen zoeken, we vragen om hen de hand te reiken en te investeren in al onze kinderen en jongeren. 

Betonne Jeugd is een van de weinige organisaties die dakloze en thuisloze jongeren opvangt. “Ik maak me vooral 

zorgen over de dakloze jongeren of sofasurfers. Normaal heb ik redelijk veel contact met hen, nu hoor ik amper iets. Ze 

hebben vaak geen gsm, omdat ze geen geld hebben of omdat die onmiddellijk gestolen zou worden.” “Dakloze jongeren 

verdwijnen van de radar omdat ze zich schamen voor hun situatie en niet gezien willen worden. In daklozencentra 

voelen ze zich niet thuis. Ze slapen nog liever onder een struik. In die centra zitten vooral oudere mannen, die vaak ook 

verslavingsproblemen hebben. Sommige jongeren komen uit een gezinssituatie waarin de ouders drugs gebruikten. 

Zelf hebben ze dat afgezworen, maar na een half jaar dakloosheid – een psychisch loodzware periode –  wordt die 

drempel veel lager. Als ze dan merken dat ze eventjes hun ellende kunnen vergeten, zijn ze vertrokken. Kan je hen dat 

kwalijk nemen?” (Sara Lampen, Betonne Jeugd34) 

Voorbeeld: Vzw Homie ging tijdens de lockdown gewoon verder met de opvang van dak- en thuisloze jongeren, ook al 

waren er vrijwilligers weggevallen en was het aantal bedden stopgezet of verminderd. Zelfs in volle lockdown heeft deze 

vzw jongeren kunnen huisvesten binnen burgergezinnen, aangezien er geen plaats was binnen de professionele 

hulpverlening.  

5. ONDERWIJS 

De sluiting van scholen was een situatie du jamais vu. Het effect hiervan op de schoolprestaties, maar ook op het 

welbevinden van kinderen en jongeren zal nog lang voelbaar blijven.  

Volgens de bevraging van het Kinderrechtencommissariaat ervaren kinderen en jongeren in deze coronatijden het 

meeste stress door schoolwerk. 42,5% van de kinderen en 55,4% van de jongeren ervaart meer stress dan voordien. 

Dat aandeel is nog hoger bij kinderen en jongeren die merken dat het sinds corona moeilijker is om financieel rond te 

komen. Dit zijn de grootste stressfactoren: 

1. Niet kunnen volgen met schoolwerk. 
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2. Te veel drukte in huis om het schoolwerk goed te kunnen doen. 

3. Niet al het materiaal hebben om je schoolwerk te kunnen doen (inclusief laptop, toegang tot internet en 

schriftelijke bundels). 

Dit is opvallend omdat de aandacht meestal gaat naar het ontbreken van de ‘hardware’. Het missen van een werkende 

computer én een stabiele internetverbinding zijn dan ook essentieel in deze tijden. Maar uit deze cijfers blijkt dat het 

evenzeer of meer gaat over de manier waarop schoolwerk wordt aangeboden of hoe het kind of jongere zelf en in de 

eigen situatie dit werk tot een goed einde kan brengen. Omgevingsfactoren hebben nooit een grotere rol gespeeld dan 

nu. De mate waarin een kind of jongere plandruk ervaart, de manier waarop ze omgaan met media en de balans zoeken 

tussen ontspanning en schoolwerk hangen enorm af van hun omgeving en ondersteuning. 

9 op de 10 kinderen, en 8 op de 10 jongeren geven ook aan dat ze hun vrienden missen. School is heel belangrijk voor 

de sociale contacten van kinderen en jongeren. 

Daarnaast is er nog de kwestie van ‘collateral damage’. Lang niet alle kinderen en jongeren hebben thuis een veilige 

leefomgeving. Voor jonge slachtoffers van kindermisbruik is niet naar school kunnen gaan levensbedreigend. 

Spoedartsen rapporteerden meer gevallen van huiselijk geweld op kinderen dan van corona-gerelateerde problemen 

bij kinderen. 

Het werd gedurende de lockdown zeer duidelijk: naar school kunnen gaan is niet enkel essentieel om cognitief bij te 

blijven, maar heeft ook sociale, pedagogische en beschermende functies. 

5.1. Plan voor heropstart van scholen 

Creëer een sterk heropstartplan voor het onderwijs: luister daarvoor naar kinderen en jongeren zelf en neem 

hun mening mee.  

Kinderen en jongeren zitten vaak niet goed in hun vel, ook op school. Onderwijs is de motor om dit welbevinden 

te verhogen. Investeer grondig in de pedagogische verantwoordelijkheid van scholen, zodat leerlingen sterker 

uit deze crisis komen en veerkracht ontwikkelen om hier in de toekomst beter of anders mee om te gaan.  

Scholen gaven aan onder enorme druk te staan om eerst op een digitale manier aan preteaching te doen, vervolgens 

te heropenen en alle veiligheidsmaatregelen toe te passen, om daarna nog enkele weken les te geven en 

leerachterstanden te beperken. Maar we mogen niet vergeten dat alle scholen ook over een enorm potentieel 

beschikken: de kinderen, jongeren en studenten zélf! Waarom laten we hen niet mee nadenken over mogelijke 

oplossingen, peer learning etc.? Heel wat leerlingen vervelen zich, en zouden maar al te graag helpen waar ze 

kunnen. Bovendien weten we uit het Apestaartjaren onderzoek35 dat kinderen en jongeren geen groot 

vertrouwen hebben in de digitale vaardigheden van hun leraren. Ze gaan daardoor vaak geen gesprek aan met 

hen over het zoeken naar een balans in digitaal mediagebruik of vaardigheden terwijl leraren en leerlingen op dit vlak 

enorm van elkaar kunnen bijleren. Aansluitend op de aanbevelingen van Apestaartjaren pleiten we er voor om hen van 

elkaar te laten leren. De participatie van kinderen en jongeren in het beleid is dus heel belangrijk om op die manier het 

gesprek aan te gaan, vertrouwen te wekken en van elkaar bij te leren. 

Voorbeeld: Oona Wyns, oprichtster van Peer Support Vlaanderen en studente lager onderwijs, organiseert deze zomer 

samen met een studente ergotherapie ‘Expeditie Offline’, creatieve en leuke bijlessen met nadruk op offl ine en al 

spelend leren voor kinderen die daar nood aan hebben. Beiden zetten zo hun professionele skills én jeugdwerkverleden 

in.36 
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Laat alle kinderen en jongeren zo snel mogelijk terug fysiek naar school gaan. Want de school blijft een belangrijke plek 

voor psychosociale ontwikkeling, ontmoeting en veerkracht. Toch horen we leerlingen en studenten vooral klagen over 

de druk, de vele deadlines en de talloze taken die ze op eigen houtje maar moeten uitvoeren. Er lag de afgelopen 

periode vooral nadruk op de didactische verantwoordelijkheid van het onderwijs. Maar was er wel voldoende aandacht 

voor de pedagogische verantwoordelijkheid van de scholen? Die valt in de periode post corona niet te 

onderschatten. Heel wat kinderen en jongeren hebben afgelopen maanden veel veerkracht moeten tonen en sommigen 

van hen hebben het psychisch erg moeilijk. Voorzie ruimte in het lespakket om actief te werken aan deze 

veerkracht, voorzie een duidelijk aanspreekpunt op school en werk in een positief schoolklimaat aan meer 

dialoog rond de impact van corona op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Zorg dat scholen hun 

leerlingen versterken om zo eventuele lockdowns in de toekomst beter te kunnen verteren.    

In het onderwijs ligt momenteel een grote nadruk op fysieke gezondheid en veiligheidsvoorschriften: mondmaskers 

dragen, social distancing en in bubbels blijven. Maar we mogen de mentale gezondheid van kinderen niet vergeten. Het 

dragen van mondmaskers bij kinderen van jonge leeftijd kan bijvoorbeeld leiden tot angsten. Bovendien wijzen ook de 

virologen ons er op dat we hier bedachtzaam mee moeten omgaan. Het zou op termijn smetvrees en angst voor het 

vreemde kunnen opwekken. Maar de mondmaskers leiden ook tot andere irritaties. Naast onduidelijkheid over de 

examens, is het mondmasker voor leerlingen 6e jaar SO de grootste ergernis, blijkt uit een bevraging van de VSK. “Je 

hebt constant het gevoel dat je in ademnood zit, en dat bevordert de concentratie niet echt.” Overdrijf dus ook niet in 

de veiligheidsvoorschriften. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen waarom scholieren in het middelbaar onderwijs in 

de klas én aan social distancing moeten doen (de regel van 4m² per leerling) én een mondmasker moeten dragen. 

5.2. Plan voor mogelijke nieuwe sluiting van scholen 

Het sluiten van scholen moet in geval van crisis de laatste maatregel zijn en de eerste om terug te draaien. 

Geef hierbij altijd prioriteit aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Zorg dat het school lopen zo 

‘normaal mogelijk’ kan gebeuren.  

Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Gedurende de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden 

dat onderwijs voor kinderen en jongeren veel méér is dan kennisoverdracht. Er moet een duidelijk plan komen voor 

het openen of sluiten van scholen bij een volgende golf. Het basisonderwijs moet zoveel mogelijk volledig open blijven. 

Voor het secundair onderwijs zijn oplossingen mogelijk tussen shelemaal open en helemaal gesloten: een combinatie 

van afstandsonderwijs en contactonderwijs op school. Maar niet alle opleidingen lenen zich tot afstandsonderwijs of 

aanloopleren. Sommige praktijkgerichte opleidingen en opleidingen binnen bubao/buso/bso-onderwijs kunnen niet 

zomaar overschakelen op afstandsonderwijs. Er moeten hierbij eenduidige richtlijnen komen voor communicatie 

van de school naar scholieren en inspraak van scholieren, minstens via de schoolraad.  

Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties moeten prioriteit krijgen. We moeten durven differentiëren tussen 

leerlingen. Voor bepaalde leerlingen weegt het niet naar school kunnen gaan veel zwaarder door op hun mentaal, fysiek 

en cognitief welbevinden dan voor andere. Definieer deze groepen op voorhand. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen 

en jongeren in moeilijke financiële situaties (studiebeurzen), leerlingen die niet thuis wonen, kinderen en jongeren die 

leerachterstanden hebben of een mentale of fysieke beperking. Ondersteun schoolteams om op een discrete en 

positieve manier deze kinderen te blijven betrekken. Het verdelen van laptops was een eerste stap, maar zorg dat het 

niet hierbij blijft. Laat deze crisis een startpunt zijn om een structureel plan op te stellen om kinderen en jongeren 

in kwetsbare situaties te bereiken en om krachtige leeromgevingen voor hen op te zetten. Het jeugdwerk helpt 

hier graag aan mee. Het is de taak van de overheid om er op toe te zien dat álle kinderen en jongeren kwaliteitsvol 

onderwijs kunnen volgen én dit te organiseren. Is er een tekort aan materiaal om aan preteaching te doen? Dan moet 

dit materiaal worden aangekocht. Dit is essentieel en primordiaal. Zet hierbij bijzonder in op aandacht voor het 

buitengewoon onderwijs. 



 

5.3. Evaluatie digitaal lesgeven 

Evalueer het digitaal lesgeven grondig. Onderwijs kan evolueren naar een én/én verhaal: online én in de klas. 

Zet verder in op digitalisering en e-inclusie. Pas het ICT-budget voor scholen aan aan de huidige realiteit. 

Het onderwijs, de leerkrachten en de leerlingen zijn moeten springen. Een grotere onderwijsrevolutie kon bijna niet. Tijd 

voor een grondige evaluatie waarin ook de stem van kinderen, jongeren en hun ouders wordt gehoord en meegenomen. 

Er zijn tussenoplossingen mogelijk: onderwijs hoeft niet volledig op school of volledig thuis en digitaal. Leerlingen uit 

het secundair onderwijs smaken vooral de autonomie van afstandsonderwijs. Voor hen is het ook een goede 

voorbereiding op de overstap naar hoger onderwijs, blijkt uit een bevraging van het VSK. Maar ook andere leerlingen 

(al dan niet met leerproblemen) blijken baat te hebben bij afstandsonderwijs op hun eigen tempo. Zo geeft 1 op 4 

kinderen en jongeren in de bevraging van het Kinderrechtencommissariaat aan nu net rustiger te zijn en 1 op de 10 

voelt zich gelukkiger. Waarom onderzoeken we de haalbaarheid niet van een pakket met een combinatie op maat voor 

elke leerling in de toekomst? 

Digitalisering kan volgens jongeren één van de oplossingen zijn voor de dure facturen, als scholen er juist mee omgaan. 

Denk dus na over welke boeken, invulmaterialen of andere werkmaterialen kinderen en jongeren nodig zullen hebben 

naast hun digitale media en maak geen dure, overbodige combinaties. Leerkrachten zouden het lesmateriaal dat ze 

zelf maken makkelijker moeten kunnen delen op online databanken, zodat hun collega’s in andere scholen en regio’s 

er in hun lessen ook gebruik van kunnen maken. Zo delen leerkrachten hun kennis en werk en is er minder nood aan 

officiële handboeken van uitgevers. Zet hiervoor in op een stevige open source databank.  

Dit mag weliswaar niet voor extra ICT-kosten zorgen die worden doorgerekend op de schoolfactuur. De overheid moet 

de ICT-budgetten van scholen sterk verhogen zodat elke leerling digitaal kan werken op een goedkope en gemakkelijke 

manier. Daarnaast moet er voldoende aandacht gaan naar digitale geletterdheid van kwetsbare jongeren.  

Daarnaast is het heel erg belangrijk bij de evaluatie na te denken over de specifieke aspecten van mediagebruik die 

kwamen kijken bij afstandsonderwijs. Een balans zoeken in het gebruik van digitale media is niet eenvoudig. In het 

onderzoek Apestaartjaren geeft bijna de helft van de jongeren zelf aan te veel tijd te spenderen op hun smartphone. 

Tijden waarin leraren online opdrachten geven om je de kans te geven te blijven leren, zijn dan ook echt niet evident 

om je eigen evenwicht te zoeken en bewaren. De aanbevelingen van Apestaartjaren zijn dan ook om in te zetten op 

mediawijsheid van kinderen en jongeren, op vertrouwen en een positieve kijk op media én aandacht te hebben voor die 

balans in digitale mediagebruik37.  

Voorbeeld: Klascement38 is een systeem vanuit het Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming om uitwisseling van 

digitale documenten, lesvoorbereidingen, materialen enz. te vergemakkelijken. Leraren en studenten delen hun werk 

en versterken elkaar op die manier.  

5.4. Geïntegreerde leeromgevingen in brede schoolcontexten 

Zet in op geïntegreerde leeromgevingen in brede schoolcontexten, ook tijdens de zomer. 

De opgedane leerachterstanden van de afgelopen weken wegwerken, wordt een werk van lange adem. Ook hier is een 

stevig en doordacht plan noodzakelijk. De Vlaamse Jeugdraad is niet tegen het concept van ‘zomerscholen’, 

integendeel, ze kunnen heel waardevol zijn de komende maanden, en zorgen dat de meest kwetsbare leerlingen extra 
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aandacht krijgen om zich op alle vlakken verder te ontwikkelen. Maar de remediëring voor achterstand na 30 juni 

moet volgend schooljaar gebeuren. Dat is de norm, niet een vrijblijvende zomerschool. Leerkrachten mogen er 

niet vanuit gaan dat leerlingen met een leerachterstand "maar naar de zomerschool hadden moeten gaan."  

We vragen ook om de zomerscholen niet ‘schools’ aan te pakken. Er bestaan vandaag veel interessante initiatieven die 

inzetten op een waaier van competenties van kinderen en jongeren, al dan niet gelinkt aan een brede schoolwerking. 

Het jeugdwerk voorop. Zorg in samenwerking met de lokale besturen dat élk kind en elke jongere in de eerste plaats 

kan deelnemen. Neem geleerde lessen ook op langere termijn mee om deze geïntegreerde leeromgevingen verder uit 

te werken op school en te evolueren naar brede schoolcontexten.  

Voorbeeld: De Brede School Buiten de Lijntjes39 in Brussel werkt al jaren vanuit een ontmoetingsfilosofie om een 

volledige en diverse wijkwerking te zijn voor kinderen, jongeren en hun context. Ze zoeken zinvolle programmering van 

de ruimte binnen de school op basis van de noden en behoeften van de wijk, kinderen, ouders en partners. Ze streven 

daarbij naar afstemming tussen schooltijd en ‘buiten-schooltijd’. Ze werken samen met buitenschoolse opvang, 

buurtsport, culturele partners, een circusorganisatie, jeugdwelzijnswerk, een boxing club… 

De Vlaamse Jeugdraad schreef na een participatief proces met kinderen en jongeren in 2019 zelf het advies ‘Kansen 

op school’40. Heel wat van onze adviespunten zijn ook vandaag van belang op langere termijn. 

5.5. Transparant kostenbeleid 

Zorg dat élke school een transparant kostenbeleid heeft, verbied het inschakelen van incassobureaus en 

verhoog de school- en studietoelages. 

Deze periode weegt extra zwaar op kinderen en jongeren én hun opgroeicontexten. Ouders en 

opvoedingsverantwoordelijken hebben financieel vaak extra uitdagingen gekregen. Dat maakt de verlaging van 

schoolkosten meer dan ooit van groot belang. We vragen een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zonder 

dat hierdoor alle buitenschoolse of extra activiteiten geschrapt worden. Leerlingen met een kwetsbare achtergrond of 

minder middelen zullen er namelijk het meest onder lijden als hun scholen geen culturele uitstappen, zwemlessen en 

andere activiteiten meer aanbieden. In het bijzonder na de lange periode thuis, is het enorm belangrijk om deze 

uitstappen zo snel mogelijk opnieuw mogelijk te maken, veilig en in samenwerking met de jeugdverblijfcentra en 

onderwijs. 

Sta wel extra stil bij schoolkosten: beperk ze en werk samen met andere sectoren om op een goedkope manier toch 

ook buiten klaslokaal-leren aan te bieden, verhoog de studietoelages en zorg voor een verbod én toezicht op het gebruik 

van incassobureaus bij onbetaalde rekeningen. Gebruik geen stigmatiserende maatregelen voor kinderen en jongeren, 

zij mogen nooit het kind van de rekening worden. 

Voorbeeld: Boekencheck41 is een jaarlijkse actie van Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen, gesteund door 

verschillende partners, waarbij op twee momenten aan het begin van het schooljaar gecheckt wordt hoeveel leerlingen 

hun boeken nog niet hebben. De late aankoop of betaling van boeken is immers een duidelijk signaal van te hoge 

kosten en zorgt voor een duidelijke drempel voor wie de boeken later thuis heeft.  
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5.6. Studiekeuzebegeleiding 

Investeer tijd in studiekeuzebegeleiding, praktijk en job-kennismaking, in elke opleiding. 

Meer dan ooit zal na dit jaar zonder volledige afgewerkte evaluatiemogelijkheden, beoordelingsmomenten en vooral 

studiekeuzebegeleiding, de nood liggen bij ondersteuning op dit vlak. Jongeren vragen studiekeuzebegeleiding 

gefocust op talenten, transparante adviezen en mogelijkheden om praktijkervaring op te doen in elke opleiding. Elke 

opleiding moet een positieve en sterke keuze zijn. Alleen zo kunnen we ongelijkheid tegengaan.  

Ook vragen jongeren naar meer flexibele leertrajecten waarin ze op maat kunnen leren. Deze extreme omstandigheden 

vragen openheid om na te denken over meer individueel en gedifferentieerd leren. De ongelijkheid in de thuissituatie 

van kinderen en jongeren heeft de kloof tussen hen de voorbije maanden heel erg vergroot. Hou dus niet vast aan een 

‘one size fits all’ benadering wanneer in september het onderwijs opnieuw kan opstarten. 

Voorbeeld: Het SIM-ME project42 van JES Gent zet in op het verkennen van de leerloopbaan met en door jongeren in 

het deeltijds onderwijs. Er wordt samen nagedacht over sterktes, visie en focus van de leerlingen om met 

toekomstperspectief naar de leerloopbaan en studiekeuze te kijken.  

5.7. Welbevinden in het onderwijs 

Zorg dat elke leerling, scholier en student zich goed voelt in ons onderwijs. Versterk leerlingen- en 

studentenparticipatie, zorg dat kinderen en jongeren mee kunnen besturen, beslissingen nemen, signalen 

opvangen en oplossingen zoeken. Verhoog zo hun welbevinden. Ze zijn hier klaar voor.  

Leren kan je pas als je je goed voelt. Zet dus in op welbevinden, begeleiding, ondersteuning, positief schoolklimaat, 

kansenbeleid en diversiteitsbeleid. Vertrouwenspersonen zoals brugfiguren, buddy’s, het CLB, 

jeugdwelzijnsorganisaties en andere jeugdactoren kunnen hier samen een sterke samenwerking rond opzetten. Denk 

maar aan de JAC’s, de Overkophuizen of Tejo. Zorg voor extra aandacht voor kwetsbare groepen en welbevinden in 

de lerarenopleiding. Welzijn van kinderen en jongeren zal meer dan ooit de focus moeten zijn van ons onderwijs, 

zorg dus dat onze leraren van morgen daarop voorbereid zijn. 

Jongeren geven zelf aan dat het evenwicht tussen school en hun vrije tijd zoek is en dat geldt des te harder in deze 

coronatijden waarin je als jongere al je taken en opdrachten in te plannen had, soms zonder aangeboden structuur in 

je thuisomgeving. Onderschat de impact van deze plandruk niet op het welbevinden van kinderen en jongeren. Heel 

onze samenleving staat het sterkst als ieders talenten ingezet worden en als welbevinden ook tot beter leren leidt. Dat 

geldt ook, en in het bijzonder, voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs. Ga met kinderen en jongeren 

zelf in gesprek en geef hen de verantwoordelijkheid om mee beslissingen te nemen. Zo verhoog je ieders welbevinden. 

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor ongelijkheid: vermijd dat alleen leerlingen uit de A-stroom zich engageren 

voor de leerlingenraad en van zich laten horen. Scholen moeten minder geëngageerde leerlingen extra ondersteunen, 

hen tonen dat hun mening evenveel meetelt en hen de mogelijkheid bieden om te participeren. Leg sterke linken met 

de Vlaamse Jeugdraad, VSK, VVS en de kinderrechtenactoren. 

Voorbeeld:  VSK organiseerde in aanloop van de verkiezingen van mei 2019 de Stem van Scholieren43, een lange 

termijn participatietraject waarbij leerlingen zelf hun prioriteiten stelden voor de toekomst van ons onderwijs.  
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5.8. Hoger onderwijs 

Erken studentenvertegenwoordigers in hun opdracht om mee beslissingen te nemen en geef hen 

eigenaarschap. 

Zet in op het welzijn van studenten.  

Deze periode heeft meer dan ooit aangetoond dat het belangrijk is vanuit het perspectief van jonge mensen beleid te 

maken. De manier waarop gecommuniceerd werd over lesmethodes en examens was bij studenten - net als bij jongere 

kinderen, scholieren en leerlingen - ondermaats. Bovendien waren heel veel studenten aangewezen op pure zelfstudie, 

en had het niveau van ons hoger onderwijs de voorbije maanden dus stevig te lijden. Uiteraard moeten we als 

samenleving geduld hebben voor elkaar wanneer we oplossingen zoeken, maar erken ook de rol die jonge mensen zelf 

hebben daarin. Als we naar een samenleving met blijvende noodzakelijke maatregelen gaan, erken dan de rol van 

studentenvertegenwoordigers om mee signalen op te pikken, draagvlak te zoeken bij hun collega’s en mee oplossingen 

voor te stellen. Jongeren engageren zich tot vertegenwoordiging en werken hier hard voor. Erken dit, en blijf hen 

betrekken als constructieve partner. Leg sterke linken met VVS, VSK, de Vlaamse Jeugdraad en de 

kinderrechtenactoren. 

Voorbeeld:  Naast het structurele beleidswerk van studentenraden, leerlingenraden en hun koepels kwam er tijdens 

de coronaperiode ook een signaal van onderuit van studenten over de nodige aandacht die instellingen hoger onderwijs 

moeten besteden aan het welzijn van studenten. De ‘Geef ons een stem’ petitie van studenten werd meer dan 20.000 

keer ondertekend.44 

We herhalen het belang van welbevinden om te kunnen leren: wie zich niet goed voelt, kan ook niet goed (bij)leren. De 

voorbije jaren werd meer onderzoek gevoerd naar het mentaal welzijn van studenten, en daaruit blijkt dat eenzaamheid 

en druk substantieel vergroten. VVS gaf in een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 1/7/2020 nog aan dat ‘het mentaal 

welzijn van studenten geleden heeft onder deze crisis. Bijna 30% heeft te kampen gehad met depressieve gevoelens, 

een verdrievoudiging.’ Ga in gesprek met jongeren zelf om hiermee aan de slag te gaan, zet in op samenwerkingen 

over sectoren heen en breid beproefde concepten uit voor studenten. De middelen voor VVS om te werken rond 

psychisch welzijn zijn een goede eerste stap mét participatie van de doelgroep. 

Zorg dat ondersteuningsdiensten extra aandacht hebben voor kwetsbare studenten, voor wie de financiële context de 

voorbije maanden én in de toekomst niet evident is. Geef bijzondere aandacht aan deze groep en investeer in sociale 

diensten, huisvestingsdiensten, mentale begeleiding en ondersteuning (zie ook arbeidssituatie van werkende 

studenten). VVS vraagt daarnaast ook om blijvend in te zetten op het doorbreken van het taboe rond psychologische 

hulp. 

Voorbeeld: MindMates is een laagdrempelig initiatief voor en door studenten van de KU Leuven om het taboe over 

psychisch welzijn te doorbreken. Ze zorgen voor een permanentiedienst, brengen buddy’s in contact met elkaar en 

zorgen voor informatie. 45 

6. WERK 

6.1. Aandacht voor kwetsbare werksituaties van jongeren 

Heb extra aandacht voor de kwetsbare werksituaties van jongeren die net op de arbeidsmarkt komen, interim 

werk doen of werken om hun studies te kunnen betalen.  
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Behandel jongeren die op de arbeidsmarkt komen als prioritaire doelgroep en blaas de jongerengarantie nieuw 

leven in. Voorzie een financieel vangnet voor studenten.  

Al voor de uitbraak van de coronacrisis was het moeilijk voor jongeren in een kwetsbare positie om een job te 

bemachtigen, laat staan een duurzame en kwaliteitsvolle. Het gaat om kortgeschoolde jongeren en jongeren die zonder 

diploma of eindgetuigschrift de schoolbank verlaten. Naast het opleidingsniveau zijn ook het land van herkomst en een 

eventuele handicap, aandoening of ziekte in belangrijke mate bepalend voor de kansen van jongeren op de 

arbeidsmarkt.46 

Maar corona duwde jongeren nog eens extra in een kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt. Dat tonen ook recente 

cijfers van een bevraging die De Ambrassade i.s.m. VDAB uitvoerde bij 940 jonge werkzoekenden en starters: 

 54.4 % van alle bevraagde jongeren voelen zich vaker down dan voor de coronacrisis. 

 31.1% van de jongeren heeft geen vertrouwen in de toekomst.   

 32.8 % van de bevraagde werkzoekenden vindt het geen goed idee om nu te starten met werken 

Maar er kwamen ook interessante bevindingen naar boven waar het beleid zeker kan op inspelen: 

 Bij 30.3 % van de bevraagde jongeren wekt de coronacrisis een interesse op om te werken in essentiële sectoren 

zoals de gezondheidszorg en voedseltransport. 

 34.9 % van de bevraagde werkzoekende jongeren denkt eraan om terug te gaan studeren in plaats van werk te 

zoeken. 

Maar ook andere cijfers tonen aan dat sommige jongeren, waaronder studenten, in een precaire situatie dreigen terecht 

te komen. 42% van de uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar. Velen van hen vielen zonder inkomen omdat hun interim-

contracten niet verlengd worden. 1 op 4 studenten die werkt doet dat om zijn of haar studies te kunnen betalen. Het 

verontrust ons dat deze jongeren geen recht hebben op een vervangingsinkomen en dus in de problemen dreigen 

terecht te komen.  

Deze crisis had een hele grote financiële impact op studenten die zelf in hun inkomen voorzien via studentenwerk. 

Volgens het onderzoek van Febelfin bij 1.000 jongeren tussen 16 en 30 jaar kent 45% van de jongeren financiële 

problemen door de coronacrisis. De impact van corona laat zich op verschillende manieren voelen: annulatie 

studentenjob, daling zakgeld, tijdelijke werkloosheid… Een derde van de jongeren piekert over zijn of haar financiële 

situatie én over die van de ouders. Zowat 35% denkt dat zijn of haar ouders financieel getroffen zijn door de 

coronacrisis. 35% van de jongeren zegt dat de financiële steun van zijn of haar ouders wegvalt. 1 op 8 moet zelfs zelf 

zijn of haar ouders financieel ondersteunen.47 

In deze crisis werd de evolutie naar wendbaar werk, met meer thuiswerk en betere afstemming tussen werk en 

privéleven, definitief ingezet. Maar we moeten ons blijven realiseren dat niet iedereen toegang heeft tot dit soort jobs of 

een regime met veel zelfdiscipline en autonomie aankan. Veel jongeren blijven afhankelijk van interimarbeid, jobs met 

onregelmatige uren, in precaire situaties etc. Ook hiervoor moet blijvend aandacht zijn. 

Een periode van economische recessie lijkt na deze pandemie onvermijdelijk. Uit vorige economische crisissen blijkt 

dat jongeren hiervan de eerste slachtoffers zijn. De jongerenwerkloosheid na de bankencrisis in 2009 was torenhoog 

en werd pas ingehaald vorig jaar, ruim 10 jaar na datum. Het kostte de politiek, de VDAB, maar ook de 

jeugdwerkorganisaties bloed, zweet en tranen om dit aan te pakken. We mogen niet terug naar datzelfde scenario.  

Een nieuw rapport van de IAO maakt duidelijk dat jongeren met een achterstand beginnen aan hun loopbaan door 

misgelopen stages, opleidingen, arbeidscontracten, interimcontracten enz. Een deel zal de draad vanzelf opnieuw 

kunnen oppikken maar voor anderen zijn extra inspanningen nodig. “De economische crisis treft jongeren - vooral 

vrouwen - harder en sneller dan welke andere groep ook. Als we nu geen actie ondernemen om hun situatie te 
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https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/jong-zijn-tijdens-corona-deze-impact-heeft-de-crisis-op-je-geld
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jongeren-en-werk-de-feiten
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/jong-zijn-tijdens-corona-deze-impact-heeft-de-crisis-op-je-geld


 

verbeteren, kunnen we de gevolgen van het virus nog tientallen jaren voelen. Als hun talent en energie worden gefnuikt 

door een gebrek aan kansen of vaardigheden, zal dat onze toekomst schaden en het veel moeilijker maken om een 

betere economie op te bouwen na corona", aldus Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO48. 

We hebben een Europese jongerengarantie om dat te verhelpen, en die zal broodnodig zijn. Blaas deze nieuw leven 

in. Algemeen zal het ook nodig zijn om de drang naar meer en meer deregulering van de contracten van jonge starters 

en de precaire statuten waarin jongeren en nieuwkomers vaak werken, nog meer dan tevoren in vraag te stellen. In de 

coronacrisis waren zij de eersten die hun jobs verloren en/of geen sociale bescherming hadden in deze crisis. 

We pleiten dan ook voor maatregelen als een steunfonds voor studenten die werken, uitbreiding van de sociale 

zekerheid of een verhoging van studiebeurzen die ervoor moeten zorgen dat deze jongeren in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien. Werk samen met organisaties die jonge starters begeleiden binnen het jeugdwerk en erbuiten, zet 

hun expertise in en koppel deze aan beleidsmaatregelen. 

Voorbeeld: A Seat At The Table49 wil jongeren tonen hoe ambitieus ze zelf kunnen zijn en brengt jongeren en 

topondernemers, ambassadeurs uit het bedrijfsleven en de politiek samen. ASATT organiseerde tijdens de corona 

lockdown op 3 maanden tijd meer dan 170 webinars met meer dan 180 CEO’s, ministers, ondernemers en experten.   

6.2. Arbeidsbemiddeling op jongerenmaat 

Organiseer arbeidsbemiddeling op maat van jongeren, in geïntegreerde diensten die zich expliciet richten op 

jongeren. Breid het bestaande aanbod uit en betrek hier jeugdwerkorganisaties bij. 

Om te vermijden dat de coronacrisis jongeren op lange termijn weer in de werkloosheid duwt, moeten we sterk inzetten 

op arbeidsbemiddeling op maat van jongeren. Het bestaande aanbod moet uitbreiden. De Vlaamse Jeugdraad 

schreef in 2017 reeds een advies over jongeren en de toegang tot werk50. In het toeleiden van jongeren naar werk zijn 

veel van deze adviespunten ook nu nog relevant. 

Volgens de Vlaamse Jeugdraad is een arbeidsbemiddeling op maat van jongeren: 

 Ondersteuning geven bij alle activiteiten: het matchen, sollicitatiebrieven schrijven, CV aanpassen, het 

voorbereiden en uitvoeren van een telefonisch gesprek, het interview, de psychologische testen of 

assessment.  

 Sollicitatiestrategie samen bepalen: oriëntatie is nodig om de geschikte vacature te vinden, zoekkanalen te 

verruimen, focus te bepalen, kansen te verhogen om een sollicitatiegesprek te krijgen. 

 Sollicitatiestrategie samen opvolgen: juiste profiel, arbeidsvoorwaarden die matchen, leren uit gesprekken, 

feedback vragen. 

 Werkgevers adviseren: pleitbezorger zijn om jonge mensen aan te werven en hun sterktes benoemen. De 

werkgever engageert zich en krijgt daarvoor opbrengst terug. 

 Het proces begeleiden: niet alleen het product bespreken (de sollicitatie), maar ook het proces (de emoties). 

Elkaar regelmatig zien en bijsturen waar nodig. Ruimte maken voor de menselijke kanten van het proces. De 

gevoelens rond afwijzing en teleurstelling, weerstand enz. bepalen immers de motivatie van jongeren om te 

blijven zoeken. Jongeren blijven wel verantwoordelijk voor hun traject en de vorm die ze op die manier geven 

aan hun toekomst. 

Zet blijvend in op specifieke arbeidsbemiddelingsdiensten gericht op jongeren, bij voorkeur bij partners die met 

jongeren werken in andere contexten of rond andere levensvragen. Zij kunnen op een aangepaste manier contact 

leggen met jongeren. De begeleiding moet op een actieve manier gebeuren met een frequente opvolging van de jongere 
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en één contactpersoon. De jongere moet duidelijk weten wat hij/zij concreet mag verwachten, en na elk contact concrete 

tools meekrijgen. 

7. ASIEL 

7.1. Kinderen en jongeren in een asielprocedure/asielcentrum 

Vrijwaar de rechten van kinderen en jongeren die asiel willen aanvragen of in een asielcentrum verblijven. Blijf 

specifiek aandacht hebben voor alle niet begeleide minderjarigen en het mentaal welzijn van kinderen en 

jongeren in een asielprocedure. 

Sommige opvangcentra zitten overvol. Het is er voor de medewerkers heel moeilijk werken door de gezondheidsrisico’s. 

De ruimte is te beperkt om de maatregelen van ‘social distancing’ na te leven. Jongeren die ziek worden in asielcentra 

worden geïsoleerd maar dat vergt vaak extra ruimte die er in de centra amper is.  

Daarnaast moet er speciale aandacht uitgaan naar niet begeleide minderjarigen die wonen in collectieve 

opvanginitiatieven. Zij hebben elk al hun rugzakje mee en de situatie leidt ook bij hen tot stress. Ze begrijpen de 

maatregelen niet altijd, de verveling slaat ook bij hen toe en daarbovenop is wifi niet altijd gegarandeerd. Dit maakt dat 

contact houden met familie (wanneer computerklassen niet open zijn) onmogelijk wordt, wat in strijd is met Artikel 9 van 

het Kinderrechtenverdrag. 

Ook is het door de sluiting van Dienst Vreemdelingenzaken een hele tijd moeilijk geweest om asiel aan te vragen. 

Asielzoekers moesten zich online registreren en kregen soms pas weken later een afspraak. Zowel vanuit het 

veiligheids- als het volksgezondheidsoogpunt is het onverantwoord om deze mensen, gezinnen met kinderen, 

minderjarigen, letterlijk in de kou te laten staan. Er zou op zijn minst noodopvang voorzien moeten worden. Ook NBMV 

jongens +16 kregen geen extra ondersteuning, opvang of een voogd, waar ze normaal recht op hebben. Dit gaat in 

tegen het hele voogdensysteem dat België op poten zette en dat NBMV bescherming biedt en is dus ook 

onaanvaardbaar. 

Geef bijzondere aandacht aan het psychisch welzijn van kinderen en jongeren in een 

asielprocedure/asielcentrum. We merken een aantal specifieke problemen en aandachtspunten naar aanleiding van 

de coronacrisis door de grotere onzekerheid over de asielprocedure. Het is belangrijk dat het recht om asiel aan te 

vragen, gegarandeerd blijft. Ook de hulp aan getraumatiseerde kinderen met een vluchtverhaal, verdient de nodige 

aandacht. 

8. EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN  

Zorg dat de herstelmaatregelen voor bedrijven en organisaties in lijn liggen met de EU Green Deal en de 

klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs. 

Willen we terug naar de wereld van voor de coronacrisis of grijpen we deze gelegenheid aan om een duurzame 

toekomst uit te bouwen op sociaal, economisch en ecologisch vlak? Klimaatverandering is nog steeds een 

probleem, met of zonder de coronapandemie. We herhaalden het al vaak maar schrijven het hier nog eens: wij zijn de 

generatie die te maken zal krijgen met de effecten van klimaatverandering. Daarnaast zal de gezondheidsimpact van 

klimaatverandering veel groter zijn dan die van COVID-19. Bovendien legde de coronacrisis structurele sociale 

ongelijkheden bloot. Daarom besteden we in dit advies ook aandacht aan de post-COVID-19 (beleids-)keuzes die 



 

implicaties hebben op wereld die wij zullen erven. De Vlaamse Jeugdraad is lid van de Klimaatcoalitie en onderschrijft 

mee hun aanbevelingen.51 
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